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 ,هلل دمحلا

 ؛':نايبلا هملع ؛ناسنالا قلخ»

 اذه .ةيعامتجاو ةيقالحخاو ةبسفنو ةيحور داعبأ تاذ ةيضق هللاب ناميإلا نإ

 قلاخ وه هللا نأب تباث نيقيو هللا دوجوب ميلستو قيدصتو فارتعا وه ناميالا

 . . ةينوك رهاوظو تايآ نم هيف اًمب دوجولاو .نوكلاو «ةايحلا

 نم .ةلئاه تاردقو ةمخض تاناكماب عتمتي للا تاقولخم مظعا ناسنالاو

 امل «ةشهدلاو باجعالا ىلع ثعبي لماكتم دسجو ءرصبو ءمعمسو ءركفو «لقع

 ةيماس تاياغو ةقئاف ةينابر ةيانع ىلع لدت تايئزجو قئاقد نم هيف

 نم دوجولا نيبو ناسنالا ةايح نيب مكحلا فداهلا طبرلا !ذه يف انئمأت اذاف
 طايترأو «رامثلاو راجشالاو راهنالاو راحبلاو ءاملاو ءاوهلاو رمقلاو سمشلاك ..ةلوح

 ىلاو « يهلالا زاجعالا غلب ىدم يأ ىلا انكردا اهعيمج ةيحلا تاقولخملاب كلذ لك

 . .هلضفل نيركاذ «هتمظعب نيرقم ,همامأ فقن نأ زاجعأالا !ذه قحتسي ىدم يأ

 رعشي يتلا ىربكلا معنلا نم ةمعن ءشهدملا عئارلا قلخلا اذه ناف انه نم

 . لقاع ركفم نمؤم لك اهب

 . . .ركذلاو ءانثلاو دمحلا ةمعتلا بجاوو ءركشلا ةمعئلا بجاوو

 و, 00 7 ماك

 يأ ْنِم .هرفكأ ام ُناسنألا َلِيْق» :ميركلا هباتك يف لجو زع ىلوملا لوقي

 . غ,# ناتيآلا ءنمحرلا ةروم (1)



 2 تا ني كس رن سامع ماما ع

 َءاَش اَذإ م . ريك ةتامأ مَ . هرسَي َليبسلا من .ُهردقف ةَقَلَح ٍةَفظُن ْنِم ٠ هل ويش
 مك .ًاَبَص ةاملا اَنْيْبَص ان .هِياَعَط ىلإ ٌتاسنإلا رظََيلُف . هرم ام ضعي امل الك .هَرَش 0

 ابْلُع قِئاَدَحو .ُالَحَو ًانوتُيزَو ًابضقو ًاَنِعَو .ًابح اهيف انئبناف .ًاقَش ملا اقف
 .(0مكياشنإلو ْمُكَل اعاَبم .اًبأو ٌةَهَكاَفَو

 هركذيف فيلع هتمعن رفكيو للا لضف ركني يذلا ناسنإلاب ديدنت انهو

 ىرخالا قئالخلا نم هل رس امو ءهدوجو لصأو .هئأشن لحارمب ٠ مملعلا قلاخلا

 كشلل الاجم عدي ال امب دكؤي ؛ةيركفلا اهداعباو .تايآلا هذه ىف لمأتلا 3

 , .هب هتيانعو هيلع هللا لضفب ناسنالا ريكذتل تءاج اهنأ

 علسو هيلع هللا ىلص يبنا رم :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور
 ٠ : ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر لاقف ءهباحصا رّكذي وهو ةحاَوَر نب هللا دبعب

 ريصأو» :ةيآلا هذه الت م ؛ مكعم يسفنت ربصا نأ هللا ينرمأ يذلا للملا مكتإ

 ةرمأ ناكو  هلوق ىلا ههجو نوديري يِشعلاو ٍةادّعلاب مُهبَر َنوُعدَي َنيِذَلا ْعَم َكَسْفن

 .ثيدحلا بتك يف اهيلا عوجرلا وح قحتست َةمُيق ةيفب ثيدحللو 0"2هاطُرُف

 ناك ةحاور نب هّللا دبع ليلجلا يباحصلا نأ :امهلوأ نيرمأ ماما بفقن انه

 يضتقي امم . .هتردق رهاظمو هللا معناب مهفرعيو مهظعي ناك يأ . .هباحصا ركذي

 :امهيناثو . . ميركلا ههجول ةصلاخ ةدابع هتدابعو هديحوتو هحيبستو هدمحو هركش
 ءالؤه عم دعقيو هسفن ربصي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضحت ةيآلا نأ

 , درجتو قدصب مهبر نوعدي نيذلا نينمؤملا

 .«ةدابعلا خم ءاعدلا» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو
 ليعاسسا ني فسوي خيشلا هراتخا يذلا ثيدحلا داعبأ انل حضوي اذهو

 وهو الآ .هباتك اهب جرتي ًاناونع نوكيل :هّللا همحر باتكلا اذه فلؤم يناهبنلا

 / . «ةنجلا ضاير#

 ىلا ىلإ ؟ 1 نم تاياآلا + سيق ةروس (١ذ

 , 78 ةيآلا بفهكللا ةروس 5١+

 3 ن1 بيحبيحبي تأ - لو تاجا 21



 ؛لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ لوقي

 هاور «ركذلا ٌقَْلِج :لاق ؟ةنجلا ضاير امو :اولاق «اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم اذأ»
 .بيرغ نسح ثيدح لاقو يذمرتلا

 زرومأ سرادتن نأو ءهّللا معن ركذتن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديري

 ءاعدو ةدابع سلاجم انسلاجم نوكت نأو «ربدتنو ركفنو لمآتن نأو ءملعتن نأو «ءانئيد

 ء يفوصلا موهفملاب «ركذلا تاقلحو ىلع ةرصتقم تسيل ركذلا ٌقلجف ...ركذو

 يف ملسو هيع هللا ىلص هّللا لوسر لوق قادصم اذهو .عسوأو لمشأو معأ اهنكلو

 هللا باتت نولتب هللا تويب نم تيب يف موسق عمتجا ام» :فيرشلا ثيدصحلا

 ةكئالملا مهتفحو ةمحرلا مهتيشغو .ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ مهنيب هنوسرادتيو

 .دوأد وبأ هأور «هدنع نميف هللإ مهركذو

 نسب يف يتأت يهو ءريثكلا ءيشلا يناعملا نم لمحت «ركّذلا» ةملك نا
 » :لجو زع هّللا لوقي ءميركلا نآرقلا ءامسا نم مسا اهرابتعاب «ةينآرقلا تايآلا

 تيصلا ىنعم وأ ٍءسيكذتلا ىنعمب يتأتو .7«َنوظِفاحل ُهَل اًنِإو َرْكَّذلا اَنّلّزَن نحن

 لوقيو ©”ونوُلَأْسُت َفوَسَو كوَعِلو كل ركل نإ : لجو زع هللا لوقي ءةرهشلاو
 ىلوالا ةيآلاف .0"2وهللا ِرْكِذل ْمهيوُلُق م َمشْحَت نأ اونمآ َنيِذّلِل ْنَأَي ملأ : لئاق نم لج

 «مهنيد رومأب مهل ريصبتو برعلل ريكذت ميركلا نآرقلا نأ يأ ءأعم نيينعملا لمتحت

 يفو مهتغلب هلوزن ببسل «ةرهشو أردقو ةميق برعلل لعج عيظعلا نآرقلا اذه نأ وأ

 .ناميإلاو ركذتلاو ظاعتالاو رابتعالا ىلع لدت يهف ةيناثلا ةيآلا امأ . مهضرأ

 نوكيل يناهبنلا خيشلا باتكلا فلؤم هدمتعا يذلا ثيدحلا نأ دجن اذكهو

 اعد ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ىلع لدي .هثحبل ًاجهنمو .هباتكل ًاناونع

 اوسرادتيو ءملعلا عيباني نم اوفشتريو .«ركذلا ٍقَلِج» ىلع اولبقي يكل «نينمؤملا

  )1١ةيآلا نجحلا ةروس 8.

 ) )7ةيآلا « فّرْْغُرلا ةروس 44 .
 )*( ةيآلا «ديدسصلا ةروس 35 .



 أاناميا اودادزيف « مهيلع هللا معن اوركذتيو «دللا يف اوحصانتي يكلو هللا باتك

 .هركشو هتدابع ىلع الابقاو ءهب ةَقثو ىهللاب

 هللا ركذب لأ هلا رثذب ْمُهبولُف نينو اوُنَمآ َنيذّلا» : لجو زع هللا لوقي - 8 8. ع هم يرسل صلال 7 مامر
 .202ٌبولقلا نيَمْطَت

 نم ةياغلا َنْيَب هللا همحر هفلؤمف ءهلك اذه ىلا فدهي «ةنجلا ضاير» باتكو

 نساحم تلقو «بونذلا نامزلا اذه ىف ترثك امل هناقدعبامأ» :لاقف باتكلا فيلأت

 نإف .لاوحألا ءىواسم تدرارو ءبوركلا كلذ ىشهتقمب هايم تيرثك «لامعألا

 ىلاعتو هناحيس قحلا نأل «ايالبلا سيطانغم» اياطخلاو ءتابركلا عفدت تاعاطلا

 بئاصملا نه مهيلع هرذدشي امن «تاقفلاشملا عاونا نم هئوبكتري ام ىلع هدابع بدوي

 نم هيضري امب هيلأ ديعلا ءاجتلا ىلاعتو هناحبس برلا بضغ ففي دقو ,كتافآلاو

 2 راتخعملا كيبل ىلع ةالصلاو راكذألاو ةيعدألا عاوتاو .راقغتسالاو تاعاطلا

 .«لومأملاو بولطملا ىلاعت هللا لضفي لصحيو «لوزت وأ كلذب بئاصملا فختق

 هب ديتستو .ةراكملا هلوح دتشتو .مالكلا هيلع مححأ ثق امدنع كاسنالا نإ

 جورخلا ىلع ةهدعاسيو هذيب ذحتأي نم ىلا جاتحمي . . ماقسالاو نازحألاو مومهلا

 هيلا ةبانالاو كبر ىلا هجوتلا ىف هتلاض دجيف نمؤملا ناسنإلا امأف . .هتمزأ

 اليبس دجي ال ةدوصوم همامأ حبصت لمألا باوبأ نإف دحلملا امأ» . .هب ةناعتسالاو
 . . ةحارلاو ةنينأمطلا ىلإ ًاقيرط الو ةاجنلا ىلا

 ةيسفن ةجاح ىه راقغتسالاو ءاعدلا ىلاو .ةدابعلا ىلا «ناسنإلا ةجاح نإ

 . ضارمألا نم ربتك ءاعش ىف ةالصلا ةيمهأ «ثيدحلا بطلا تبثآ ذإ ؛ ةيدسجو

 كلذ ناسنالا » باتك فلؤذم لياك سيسكلا يسنرتفلا بيبطلا لوقي

 ةهحسناالا حق ايشيطوو احب رشت "الي دعت لسعم يجوز طاشت ثدحي دقو :«لوهجملا

 ةلاح اهنبب نم .ةفلتخم فورظ ىف ةيوضعلا رهاوظلا هذه ظحالتو .ءاضعألاو
 اينكلو . سرعطعلل ىلا ديدرت درحم تسيل + مهشلا نأ بحي امك .ةالصلاف «ءةدابعلا

 جن

 . 58 ةيآلا : دعرلا ةروس 19



 ومسيو انملاع قرتحي أدبم لمأت يف روعشلا قارغتسا اهنإ .لقعلا هكردي ال عافترا

 اهنومهقي ال ءاملعلاو ةفسالفلا نإ . .ةيلقع ةيجولوكيسلا ةلاحلا هذه لثمو .هيلع

 ايئدلا عاتم بح نم درجتملا صخشلا نإ ودبي نكلو .مهيلع لائملا ةبعص اهتأ امك

 هئاقدصأ دحأ فطعب وأ سمشلا ةرارحب اهب رعشي ىتلا ةلوهسلا لثمب هّللاب رعشي

 .4. , هيلع

 جيرفت ىلع دعاسيو ةنيكسلابو ةئينأمطلاب نمؤملا سفن المي هللا ركذ نإ
 ةحسأرلاو ةقتلاب ًاروعش سفنلا ىف ثسعيب يقداصلا ءاعدلاو . عومهلا ةلازإو بوركلا

 , ةيسفنلا

 2 ”سمه ع 0 - 0 . 8 - سام 2 9

 عادلا ةوعد بيجا بيرق ينإف ىنع يدابع كلاس اذإو» : لجو زع هللا لوقيو

 ,20«ناعَد اذ
 .57مءوسلا بفشكيو ُهاَعَذ اَذِإ رطضملا بيجي نمأ» :لئاق نم لج لوقيو 8 سس نيس لما يك © 5

 ناسنالا ملعت يتلا ةينآرقلا تايآلا نم ًاددع اذه هباتك يف يناهبنلا راتخا دقل
 ءاضق ىلع هي نيعتسي فيكو .ركشلاو ءانثلاو دمحللاب هير ىلإ هجوتي فيك ملسملا

 لضف يبق يتلا ثيداحألا نم ةعومجم راتحلا امك .ةرخآلاو ايندلا ف , هتاجسأحس

 لوسر اهملع يتلا ةروثأملا ةيعدألا ىلإ نينمؤملا دشرتو ها .رافغتسالاو « حيبستلا

 . هباحصأل ديم هللا

 ازيكرت رزكرب «قةضور دعب ةضور «هضاير أنل مدعي وو باتكلا نأ طظح التو

 .اهردق ًارهظم ءاهلضف ًائيبم ةحئافلا ةروس ىلع ًاحضاو

 «نآرقلا ما لثم ليجنإلاو ةاروتلا يف هللا لزنا ام» :85 هللا لوسر لاق»
 . «لأبس ام يدبعلو .يدبع نيبو ينيب ةموسقم يهو «. يناثملا عبسلا يهو

 نم ءاغش اهناو «نآرقلا ثلث لدعت ةحتافلا نأ : ةيوبنلا ثيداحألا يف دروو»

 , «نآرقلا لضفأ اهناو شرعلا تحت زنك نم تلزنا اهناو ءءاد لك نم ءافشو .مّسلا

 , 185 ةيآلا :ةرقللا ةروس (9)

 . 557 ةيألا : لمعلا ةروس (0)



 ةمحرلاو . . ميحرلا هئأو نمحرلا هنأ دكؤتو هللا دمحب أديت ةحتافلا ةروس نا

 هللا ىلإ هجتت يهو . .ًاعيمج رشبلا اهلظب لظتسي :ةيهلالا تاذلا تافص نم ةفص
 يدهي نأ هللا ىلا ءاعدلاب مث , , ةلوعملا بلطب هذحو هيلا هجتتو ةدابعلاب هدحو

 . ميقتسملا طارصلا ىلا هدابع

 يتأت مث .ءاعدلا يف ةحيحصلا ةقيرطلا ىلإ اندشرت ىتلا ثيداحألا ىلاوتتو

 .تاراتخم تأايآأ اهحمو 2 ىسركلا يآ عةحتاقلا ةروس ىلإ بفيشيف « ةيناثلا ةضورلا

 . . لجو زع هللا باتك نم
 2 2 2 هك 00 م م 2

 .220عيانلا َباَذَع انِقَو ةنسح ٍةَّرِخآلا ىِفَو ةتسَح اَينّدْلا يف اني انبر»

 تايآ اهنإ مّللا هباتك يف ءاعدلا انملعت ىتلا تايأآلا كلت عورأو لمجأ امو

 نيعيو .ردصلا حرشيو علمألا سشنلا يف ثعبي < عيدب يقيسوم ومع ريب تأاأذ

 . .اهلكاشمو اهمومهو ةايحبلا بعاتم ىلع ناسنإلا

 قوف لمحي وأ ءاليقث اًلبج هفتك ىلع لمحي هنأك هسفن ىري بنذلا بحاص نإ

 8 .رسيو ةلوهسي ءاذه لك حيريل ءاعدلا يتأيف 3 . ةريبك ةركص ءردص

 سم# ل ا ىامع# 0 0 ا 0 سك ص م ىلا ع < هك 2 9

 هتامح امك ارصإ انيلع لمحت الو ائبر .أناطخأ ما ائيسن نإ اناذحاؤت ال ائير»
 دادي ماس 2# سر# سا مسا عاشإام مي مم سل سلا ىلا سسوس ىلا ارا وير نمو سلا ىلع 017

 انمَحْراَو انل رفغاو انع فغاو بانل ةقاط ال ام انلمحت الو انبر انلبق نِم نيِذْلِإ ىَلَع
 ّ مق وم 82 سارا محى اره © جلا مج ساهرا ساه

 .2؟29«نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم ثنا
5 0 

 تايآو «نآ لك ىفو تقو لك ىف نمؤملا ناسنالا اهجاتحي هللا ىلإ ةبوتلا نإ

 . . ةعتممو ةقيقرو ةريثك رافختسإلا

 معاولا 8 م تضر كيدمان ةعم ماام# مه سا ع مضلل 2 3

 انل ٌرفغاف انْيَر ءانماف مكُبَرِب اونمآ نأ ٍناميإلل يِدانُي ايداتم انْعِمَس اننإ انبر
 اًنزخت الو ٌكِلُسَُر ىلع اّتْدَعَو ام انَيآَو انّيَر ءِراَرْبألا ْمَم اَنَقْوَتَو انتاكْيِس انَع مك انبوُنُ م م ما 3 2 مون مال” سعال 8م ظ550 يما تخول - ظل هك تسل لا ##

 * ٌ لا نيت - ماه
 ,259 عفاغيملا بفلخت ال كنإ ةمايقلا موي

 , 5١1١ ةيألا :ةرقبلا ةروس (3)

 . ؟85 ةيآلا ةقباسلا ةروسلا (5)

 , 1914 *١9, ناتيألا : ثارمع لآ ةروس (")



 ءيشلا يناعملا نم لمحي هنكلو «ريغص زجوم باتك مامأ انسفنأ دجن اذكهو

 .راهتلا فرطأو ليللا ءانأ ءهبر مم شيعي يكل .هب دوزتي نمؤملل داز هنإ ءريثكلا

 ةيعدألا ديدرتب ًاروطو ةميركلا ةينآرقلا تايآلا ةوالتب ةرات .هيلإ برقتيو هل لتبتيو
 . 85 هللا لوسر ثيداحأ يف ةدراولا

 ءميركلا بيطلا دهجلا اذه ىلع ءازجلا ريخ هازجو يناهبنلا خيشلل هللا رفغ
 ضاير اهنإ . .ةنجلا ىلإ مهلصوي داز نم هيلإ نوجاتحي ام نينمؤملا ىطعأ هنأل
 ةفيفخ يهو .هلوسر ةنسو هللا باتك نم تاقتنملا روهزلاو نيحايرلا نم تاقاب عمجت
 . نمحرلا ىلإ ةبيبح .نانجلا يف ةتباث ناسللا ىلع

 اص هجاوتو ءاهبعاتمو ةايحلا قاشم نم يناعن ام يناعن نحنو مويلا انلعلو

 ىلع مثجتو :بلقلا بعتتو .سفنلا قهرت نارزحأو مآلاو تابوعص نم هجاوث
  مومهلا ةلازإو بوركلا جيرفت ىلع اندعاسي ام ىلإ جاتحن ام رثكأ جاتحن . .ردصلا

 .«ةنجملا ضاير» باتك هنإ

 نأو ءاهضاير يف انئكسي نأو هناوضرو هتنج لهأ نم انلعجي نأ هللا وجرن

 .بيجم عيمس هنإ « ةعسأولا هتمحرب اندمغتي نإو ءميركلا ههجو ىلإ رظنلاب انعتمي
 وزولا لع دمحم .د
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 «نيقش ىلإ هتمسق هباتك بيترت يف هللا همحر «يناهبنلا بسنتسا دقل
 ىلإ ىلوألا ةضورلا نم .«اهتارمثو ضايرلا لوصأل» هنم لوألا قشلا يف درفأ

 ًاضيأ هئنمضو «تاضورلا هذهل ةدئاعلا راثآلا هيف مضوأ ثيح .نيعبرألا ةضورلا

 ءاهسفن ضايرلل هلعجف باتكلا نم يناثلا قشلا امأ .اهل ةدئاعلا ثيداحألا جيرخت

 .نيعبرألا ةضورلا ىلإ ىلوألا ةضورلا نم

 وأ ءلطعي دق هذه هتقيرط يف يناهبنلا هجهتنا يذلا جهنلا نأ اندحو دقلو

 .اهرامثو اهلوصأ نع ةضورلل هتءارق دنع ءىراقلا دعبي

 «اهتارمثو ضايرلا لوصأو مضن نإ باتكلا اذهل انتعابط دنع انيأترا كلذل

 ىلإ ىلوألا ةضورلا نم .تاضورلا ىلإ رامثلاو لوصألا انممضف ««*صضايرلا» ىلإ

 طوطخلاب «رامثلاو لوصصألا» و «ضايرلا» نيب ام نيزيمم .نيعبرألا ةضورلا

 اهانعبتأو «ضيرعلا طخلاب اهانلعجو «ةضورلا ميقرتب انمقف : ماقرألاو تاراشإلاو
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 انلمع نم انيخوتو «ةضورلل فلاخمم طخمبو [ [] ] ب لصألا ىلإ انرشأ مث اهلصأب
 تقولا يف اهرمثو اهلصأ حاضيتساو ةضورلا ىلع عالطإولا ءىراقلل ةحاتإلا اذه

 ثيح ةبيرغلا تاملكلا ريسفتبو «ضايرلل ةدئاعلا تايآلا جيرختب انمقو ءهسفن

 يف دايدزإلا دارأ ام اذإ .ىىراقلل آريسيت ءباتكلا ةياهن يف اندروأ مث .مزلي

 امك ,باتكلا اذه يف مهؤامسأ ةدراولا نيثدحملا ةباحصلا رثكأب فيرعتلا ,ةفرعملا

 - سنأ نب كلام :مهو ةعبسلا نيروهشملا ثيداحألا ةأاورب فيرعتلاب آاضيأ انمق

 . هجام نبا  دوادوبأ  يئاسنلا - يراخبلا - ملسم  لبتح نب دمحأ

 ىلإ انقفو دق نوكن نأ باتكلا اذه يف دوهجمم نم هب ائمق أم لك نم انؤاجرو

 اذه نم هّللا همحر يناهبنلا فلؤملا اهاوتي ناك ىتلا ةلماكلا ةروصلا حيضوت
 .«ىراقلا ىلع ةداملا هذه ريسيت يف ًاضيأ انقفوو ءاباتكلا
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 َ ةمالعلا 8

 هبتك معأو

 ذمحم نب نسح نب ليعامسإ نب فسوي نب ليعامسا نب فسوي وه

 هتيسل لع ١ ةنس نيطسلف يلامش يف مزجإ ةيرق يف دلو : يعفاشلا « يناهبنلا

 همولع ىقلتو «(نساحملا وبآ) هبقلو نيطسلفب ةيدابلا برع نم «ناهبن يتب ىلإ

 .رصمب فيرشلا رهزألا يف ةيعرشلا

 يف حيحصتلاو ريرحتلا وه رهزألا نم هجرخت دعب يناهبنلا هب ماق لمع لوأ

 دلقتو «ةيفوصلاو رعشلاو بدآلا هنع فرُعو «ةناتسالا ةئيدمب «بئاوجلا» ةديرج

 ىلوت مث .لصوملا يف «قجنس يوكو ب آيضاق نيُع ثيح «ةديدع ةيئاضق بصانم

 ةسائر دلقت مث ءه 1595 ةنس سلبأن يف «نينج ةبصق# يف ءاضقلا كلذ دعب

 ًاسيئر ه ١700 ةنس ًريمخأ نيع نأ ىلإ ءسدقلاو ةيقذاللاب ءازجلا يتمكحم

 يف يفوت هنأب ليقو هاه 156٠9 ةنس اهيف يفوت ثيح توريب يف قوقحلا ةمكحمل

 . نيطسلفب (مزجأ» هسأر طقسم
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 .ه 17:8 توريب  لوسرلا لئامش ىلإ لوصولا لئاسو ©

 .هها594 توريب دمحم لآل دبؤملا فرشلا ©

 . توريبو رصم - مالسؤللا نيد حيجرت ©

 . توريب  نينمؤملا ريمأ ةعاط بوجو يف نيعبرألا ثيداحأ ©
 . توريب  نيملاعلا حصفأ لاثمأ يف نيعبرألا ثيداحأ ©
 , توريب ه نياسرملا ديس لئاضف يف نيعبرألا ثيداحأ ©

 .ةعيشلا عانقإو ةباحصلا لضف يف ةعيدبلا بيلاسألا ©

 .ه 1795 ةيبدألا ةعبطملا  عينشلا دلوم يف عيدبلا مظنلا ©

 .رصم  يفاصلا دروملا نم يفاشلا درولا ©
 .رصم - نيلسرملا ديس ةوبن لثالد يف نيدتعملا موجرو نيدتهملا موجن ©

 . بولقلا حرفمو بوركلا جرفم ©
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 .رصم - يبنلا لعن لاثم

 . ىرخألا للملاو ةيمالسإلا ةلملا فصو يف ىربكلا ةيثارلا ةديصقلا

 .رصم - اًرغلا ةئسلا حدم يف ىرغصلا ةيئارلا ةديصقلا
 . رصم  ةيدمحملا حئادملا يف ةيؤلؤللا دوقعلا

 .رصم  قلخلا ريخ ميئادم يف قحلا لوقلا
 .15*19 توريب  ةيفلأ ةيزمه

 .رصم - هللا يف ضغبلاو هَّللا يف بحلا يف ةاجنلا ليبس
 . توريب  داعس تناب ةنزاوم يف داعملا ةداعس

 . توريب - (اذه انباتك وهو) . ةنسلاو باتكلا راكذإ يف ةنجلا ضاير

 .ه 115 توريب  ةيوبنلا تازجعملا يف نيملاعلا ىلع هَّللا ةجح

 ةعبطملا - ىراصتلا سرادم نم نيملسملا ريذحت يف ىرايحلا داشرإ
 .ه !؟؟ ةيرصملا ةيديمحلا
  ءازجأ 4 .اهلاجر ءامسأو اهتيشاحو ةيوبنلا حئادملا يف ةيناهبنلا ةعومجملا

 دبه 1999 توريب

 .به 97*17 توريب  ءازجأ 6 .راتخملا يبنلا لئاضف يف راحيبلا رهاوج

 .ه 1794 توريب  نيلسرملا ديس ثيداحسأ نم نيعبرألا باتك
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 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهاضري دمح لكب نيملاعلا بر هلل دمحلا
 .ةادهلا نييدهملا هباحصأو هلآ ىلعو .هافطصمو هلوسرو هّيبنو هذيغ دمحم

 دعي امأ

 هيف ترثك .لامعالا نساحم ُتْلَقو .بونذلا نامزلا اذه يف ترثك امل هناف
 «تابركلا عفدت «تاعاطلا ناف «لاوحألا يواسم تدازو «بوركلا كلذ ىضتقمب
 هنوبكتري ام ىلع هدابع بدؤي ىلاعتو هناحبس قحلا نأل ءايالبلا سيطانغم ءاياطخلاو

 بضغ ففخي دقو .تافآلاو بئاصملا نم مهيلع هردقي امب «تافلاخملا عاونا نم
 عاوناو ءرافغتسالاو تاعاطلا نم هيضري امب هيلإ دبعلا ءاجتتلا ىلاعتو هناحبس برلا
 وأ كلذب بئاصملا فختن « #9 راتشملا هيبت ىلع ةالصلاو ءراكذالاو ةيعدألا

 .لومأملاو بولطملا ىلاعت هللا لضفب لصحيو ءلوزت

 نم مهضعب نم لصحي امب هملعو هتما ىلع 4 هللا لوسر ةقفش ةدشلو
 مأو .تافآلا وبا وه نامز مهيلع ىيتأي هنأو .تاعاطلا نع لسكلاو «تاريصقتلا

 راكذاو «تايآو روس ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع مهل صن .تايلبلاو يهاودلا

 بئاصملا نم زرح اهناو .«تابوثملا ةريثك اهظافلا ةلق عم اهنا مهفرع .تاوعدو
 لوصدو بوئذلا نارفغو «تاجاحلا ءاضقو بوركلا بففشك اهب نأو «تابئانلاو

 .تامملا دعبو ةايحلا يف .تارسملا بلجو رورشلا عفدب اهئراقل لفكتت «تانجلا

 ام لك امهيف هافكو ءهانم نيرادلا يف هْغّلبو .هامحو هللا هسرح اهتءارق مزال نم

 «ةقكي» هيلع ةالصلا :رورسلا عاونا بلجو ءرورشلا عاونا عقد يف اهّلْثِيو .هاشخي
 وه ام اهغيص لضفأو ءروهشم برجم وهو هريغو بعك نب يبأ ثيدح- يف درو امك
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 ًارفاو ًارادقم «ةفه» هتيعدا عماوج رئاس نمو كلذ نم تعمج ءروثأم < قطط دنع
 تاململا يف هنوذختيو ,نيزح بلق لك مهنم هب ٌرسْيو « نينمؤملا نويع هب رقت

 ًادعاسم بئاصملا عقد ىلع هنودجيف ًانيمأ ًازرح تامهملا يفو ءًائيصخ انصح

 ةيورخآلاو ةيويندلا مهتاجاح ءاضقبو :ًانيمق ًايوق بئاونلا ةمداصم ىلعو «ًانيعمو

 : هتيمسو «اتيعم ءام هرثوك نم نودريو ةضيرا ضاير يف هنم نوعتريو :ًائيمض الايفك

 سنالا رش ةيقاولا «ةنملا عاوناب ةيفاولا ءةنسلاو باتكلا راكذإ يف «ةنجلا ضاير)

 . (ةنجلاو

 .(بولطملا ةياغ بلاطلا غليمو « بوركلا فاشك) : هتبقلو

 . (ريسكلا رباجو ريقفلا ىنغم ءريسيتلا يباب) : هتيتكو

 «لوألا مسالا نكلو ءاهامسم تقباط ءامساو ءاهانعم تقفاو ظافلا اهلكو

 ىرج هيلعو ءماهلالا هب قيس يذلا وه هنأل «لوعملا ةرهشلا يف هيلع يذلا وه

 نيمسق ىلع هتبتر دقو «مالكلا فيلأتو باتكلا ميسقت

 اهلوصاب ينعاو اهتارمثو ضايرلا هذه لوصأ ىلع هيف تملكت :لوآلا مسقلا
 دنتسا ام لصالا ناف اهدئاوفو اهثيداحا نم «ة69 هللا لوسر نع درو ام اهتارمثو

 لالدتسالا دنع مهبتك يف ءاهقفلا لوقي كلذلو هريغو سابصملا يف امك هريغ هيلع
 لصاللاو اذك ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ماكحالا ىلع

 .اذك «ة» هلوق كلذ يف

 نم ميركلا نأرقلا يف درو امو «تايآلاو روسلا هيف تركذ يناثلا مسقلاو

 ةيوبنلا تاذاعتسالاو «تاولصلاو ةروثاملا راكذالا عاوناب اهتبقعاو «تاوعدلا

 . تاوعدلاو

 حرشت يتلا ءعاونألا هذه ىلع لمتشت ةضور لك ةضور نيعبرا هتلحجو

 . عامسألا رستو بولقلا حرفتو رودصلا

 بيترت ىلع اسهتبتر دقف «تاوعدلا نم اهعبتي امو .تايآلاو روسلا اما
 . تاقباسلا بيترتلا يف ربتعإ اهنم ةضور يف تددعت اذاو فحصملا
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 .ريخأت الو ميدقت نودب نيرادلا ةداعس يف اهبيترت ىلع تاولصلا تركذو

 ةيمستلا نسح ىفخي ال امك .«تارمثلاو لوصألاب ريبعتلا نسح- ىفخي الو

 اذإ : 849# هلوق يف ءتاداسلا ديس نيملاعلا مصفا مالك نم هذخأل ةنجلا ضايرب
 انااس هم - يل سلا سس ص ىلا _ - م مد 2 م

 .ركذلا قلح لاق هللا لوسر اي ةنجلا ضاير امو اولاق اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم
 هنع هللا يضر سنأ نع هنسحو يذمرتلاو دمحأ مامالا اور

 ىلع برعلا ناسل يف امك «نسحلا ناتسبلاو اهانعمو ةضورلا لمتشت امكو

 باتكلا اذه نم ةضور لك كلذك «تاينلاو هكاوفلاو راهزالاو سارغالا عاونا

 .تاوعدو ةالصو ركذو نأرق نم ىتش عاونا ىلع لمتشت

 ميِصاَرْيِإ تبل : لاق هنأ عة هللا لوسر نع نسحلا ثيدحلا يف درو دقو

 َط ةنجملا 93 مهيأ َمالَسلا 07 كتم ءىرقأ ثمحم أي ٍلاقف يب ٍيرشأ ليَ

 هللا الإ هلإ الو هلل ُدْمَحلاَو هللا َناَحْيس اهّسارغ ّنأو ناعيِق اهّنأَو ٍءاَمْلا يدع بلا

 .ريكأ ُهلْلاَو
 (هتسصو هلع هللا يضو هوعسم نبأ نع يذمرتلا هاور)

 : « يم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع ًاضيأ يذمرتلا ىورو
 , ٍةنَجلا يف هَلْ ُهَل ٌتْسرُع ِهِدُمَسِبَو ميِظَعلا ِهّللا ٌناحْبُس َلاَق ْنَم

 ؛«فيلأتلاب دوصقملا «فيرشلا درولا وهو يناثلا مسقلا تلعج ينا امكو

 ضاير نم ىلوألا ةضورلا» وهو اهددع نايبب ناونع اهنم ةدحاو لكل ةضور نيعبرا

 اهنم ةيضور لك تلعجو نيعبرألا ىلإ «ةنجللا صضاير نم ةيناثلا ةضورلا» «ةنجلا

 عاونألا ىلع لمتشت وهو دحلاو سنج ىلإ عجرت اهلكو ةروكذملا عاونألا ىلع لمتشت

 مسقلا تلعج كلذك ءىلاعت هللا ركذ وهو دحاو سنج- ىلا عجرت اهلكو ةروكذملا

 ىلوألا ةضورسلا لوصاو اذكه هنم ةدحاو لك تنونعو بيترتلا اذه ىلع لوألا

 ىلع فققت نأ تكش اذاف نيعبرألا ىلا «اهتارمثو ةيناثلا ةضورلا لوصا» «اهتارمثو

 «تاوعدو تاولصو راكذأو «تايآو روس نم يناثلا مسقلا يف امم ءيش لضف

 دجت لوألا مسقلا يف ةضورلا كلت لوصا عجارت «تايورملا اهثيداحإ جيرختو

 ؟



 مالكلاو اهثيداحا ددعتت اهنم ةضور يف ةيعدألاو راكذالا غيص ددعت ردقبو كدوصقم

 .اهلوصأ يف اهيلع

 جئاتنب ةديقم ثيداحا اهفصن نم رثكا ًاثيدح "+ نيعبرألا يف ام عومجمو

 ةيعدأ يقايلاو . باوثلا ةرثكو تابركلا حيرفتو تاحادملا ءاضق وحن نم «سبايسأو

 لكل تعضو ةعجارسلا ةلوهسلو «تاروثأم تاولص غيصوأ « تاذاعتساو ةفلطم

 ام ةياهن ىلإ دحاولا نم تادودعملا لبق ةصوصخم ًادادعا يناثلا مسقلا نم ةضور
 رثكأل نوكي دقو «ثيدحل اهنم ددع لك ءاعدو ةالصو ركذو نآرق نم اهيف دجوي

 مالكلا اهيليو لوألا مسقلا يف .ةضورلا كلت لوصا يف دادعالا كلت لثم تلعجو

 , اهجيرختو ثيداحالا ركذب كلذ ىلع

 دادعأ اهل عضوت ملف ةصوصخم ثيداحإ اهل سيل ةيئآرقلا ةيعدألا .. .معن

 ةباحصلا نم اهتاور ءامسا نايب ىوس مالك اهيلع سيل ةقلطملا ةيعدالاو
 عماوج نم اهنا الصف اهافكو ؛ نيدلأو ايندلا ريخسل ةعماج اهلك يبهو . نيثدحسملاو

 . نيعمجا هبحصو هلأ ىلعو هيلع هللا ىلص :نيلسرملا ديس نع ةدراولا ةيعدألا

 حرش يف يديبزلا ةمالعلا لاق دقو رهاب رهاظ وهن ةينارقلا تاوعدلا لضف امأ

 اهراتخخا ىتلا تاوعدلا نم ةلمج هذهف :ةرفاو ةلمج اهتم ركذ نأ دعب 20ءايحالاو

 ةوسا مهيفو هلسرو هئايبلا نم نيفطصملاو هئايلوأ ةوفصو هدابع ةصاخل ىلاعت هللا

 .رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةئسح

 (ىهتنا)

 قئافلا طمنلا اذه ىلع باتكلا اذه بفيلأت يف تعرش نأ دعب ينا ءملعاو

 «تايآلاو روسلا لئاضف نم ارادقم تعمجو « ليمجلا عيدبلا بولسألاو « ليلجلا

 عماجلا بيترت وهو ء يدنهلا ماسحلل «لامعلا زنكو نم «تاوعدلاو راكذالا نضعيو

 «يورتلا مامالا راكذإا» نمو ع يدنع هلل دمحلاو امهالكو يطويسلا ظفاحلل ريبكلا

 ,ريهشلا يوغللا ةمالعلا يديبُرلا . ينيسحلا قازرلا ديع نب دمحم نب دمحم نب دمحم وه يديبزلا (1)

 .  نيشلا مولع ءايسإ عرش يف نيقتملا ةداسلا فاستأو هباتك وه ءايدسألا حرشو سور علا جاتو بحاص
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 دق هنأ ترصا يرزجلا نبا مامالل «نيصحلا نصحلاو» يطويسلل «اهرصتخسمو»

 ديسلا نبا نمحرلا دبع ديسلا نبا ليللا لمج نيدباعلا نيز ديسلا تنوريب ىلإ رضح
 ةالصلا لضفأ اهيحاص ىلع «ةرونملا ةئيدملا تاداس نم» يولعاب نيدباعلا نيز

 تيهذف ءاهيف ةميدقلا ةميركلا تويبلا يوذو ءاهلضافأو اهرباكا نم وهو .مالسلاو

 «نيملاعلا ىلع هللا ةجح» يباتك نم ةخسن هتيدهاو «هتذهاشمب تررسو «هترايزت

 ةروثاملا راكذالا يف باتك ىلع ينعلطأو ءامهب رسف («نيرادلا ةداعس» نم ىرخاو

 هعمو .يراقلا يلع كمل مظعالا بزحلا وحن «حاتفلا ركذب حاورالا ةحسارو همسأ

 هدج فيلأت امهالك .ىرخأ ةريثك دئاوفو هثيداحأ جيرخت ىلع ةلمتشم ءهيلع ةيشاح

 ةلس يفوتملا ةرونملا ةنيدملا يتفم «ليللا لمج نيدباعلا نيز ديسلا ريبكلا ةمالعلا

 تلقو «تعش ام هنم لقنأ نأب يل نذأيو هايا ينريعي نأ هنم تبلطف ءةيرجه 1775

 هللا هازج كلذب يل نذأو هب معناف «ليبقلا اذه نم باتك فيلأتب لوغشم نآلا ينا هل
 دقو .نأشلا اذه يف تفلأ يتلا بتكلا عفنأو عمجا نم هتدجو هتعلاط املف ءًأريخ
 لك جيرخت ىلع ةيشاحلا يف صنو ءاهنم هلقن يتلا ثيدحلا بتك هتمدقم يف ركذ
 اعافتنا امهب تعفتناو هتيشاحو هتعبتتف .هلحم ىلا كلذ لك بسنو ءهنم ثيدح

 هباقعاو هفالسا تاكربو هتاكربب ينعفنو ءءازجلا ريخ امهفلؤم هللا ىزج ءًاميظع

 هللا ىلص «نيلسرملا ديس مهدج ءاول تحت مهيبحم ةرمز يف ينرشحو «نيرهاطلا
 موي ىلإ هتبحمو هنيد ىلع تام نم لك ىلعو :نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو هيلع

 . نيمأ مهنم ينلعجو , نيدلأ

 : دارطتسا

 تعمجا دق مهنع هللا يضر مهنم لضافلا !ذه نيذلا يولعاب لآ انتاداس نا
 ةوبنلا تيب لها حصأ نم مهنا ىلع راطقالاو راصعالا رئاس يف ةيدمحمملا ةمألا

 ةنسلا لهأ نم مهلك مهو ءًابداو ًالضفو ًالمعو املع مهرثكأو ءايسح مهتبثأو ءأبسن
 نولقي ال ةجرد ىلا مهترثك عم هنع هللا يضر يعفاشلا انماما بهذم ىلع ةعامجلاو

 يف ةيديزلا ىلإ تومرضح دالي يهو مهدالب ةرواجم عمو ناسنا فلأ ةثام نع اهيف
 .رابكلا مهؤاملع امأ دنهلا دالب اميس الو دالبلا رئاس يف مهقرفت عمو نميلا
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 نم همدقت امو رصعلا اذه يف ءرارسالاو راونألا باحصا «رايخالا مهؤايلوأو

 مهب ىدتتا نم لكل لصحي مهب ءءامسلا موجن نم رونأو رثكأ مهف .راصعالا
 نع اهب اوزيمت يتلا مهايازمو مهلئاضف ةرثكو مهيسن ةحص يف يرتمي الو .ءادتهالا

 دقو ,مالسالا يف هظح لق نم الا .مالسلاو ةالصلا هيلع مهدج ةكربب ءمانالا

 ءادصلا بلقلا نع ولجت .ىده اهلك اهتدجوف مهتاقلؤم ضعب ىلع تعلطا
 ىلع ةلادلا ؛قالخالا مراكمو لئاضفلا نم مهدنع تدجوف مهضعبب تعمشجاو

 المي ام «ليثالا فرشلاو «ليصالا لصألا نم مهل ام ىلع ةدايز «قارعالا ةلاصإ

 يف تدجوف مهضعب نيبو ينيب ةلسارملا تعقوو ءةرسم بولقلاو .ةرق نويعلا

 ملطي نأ نمؤملل نكمي ال ام ريثأتلاو ةرابعلا نسحو عضاوتلاو فطللا نم مهتارابع
 ءءانثلا ليمج نم مهنأش يف تركذ امهمو ءأغيلب ًابح هبحاص بحي ال مث هيلع
 «لامكلا داقتعاو «ءالولا نسح نم مهل يبلق هنمضت ام نود وهف .لاقملا نسحو
 تاريخ نم عيمجلا غلبو ءماركلا تيبلا لها انتاداس رئاس نعو مهنع هللا يضر

 ,مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع «مانالا ريخ مهدج هاجي ءمارم لك ةرخآلاو ايندلا

 ةحيتافلاب مش ناو «لوبقملا حلاصلا ءاعدلاو .لوبقلاو اضرلا مهلضف نم ينقزرو
 . لومأملا ةياغ يهف

 : باتكلا اذه فصو ىلا عجر
 لمتشا ام تفرعو باتكلا اذه بيترت نسح- ىلع ملسملا اهيأ تعلطا اذأو

 «تاجاحلا ءاضقل ةدراولا ,تاولصلاو ةيعدألاو راكذالاو .تايآلاو روسلا نم هيلع

 نسحلا نم هيلع لمتشا ام كردت مل مث «تابوشملا ةرثكو .تابركلا عفدو

 اذه يف تفلا يتلا بتكلا لجا نم همجح. رغص عم هنا دقتعت ملو ,ناسحالاو

 الو .نافرعلاو ميلسلا قوذلا نم بيصن اهل سيل اهنأل كسفن ىلع كباف .نأشلا

 هتءارق ىلع فوكعلاو هتمزالم نم غلبتو .لوبقلاب هاقلتتو هردق فرعتس "لإ كنظا

 . هللا ءاش نا «ءلوسلا ةياغ

 ينارعشلا مامالا نع ًالقن  تايآلاو روسلا ضعب لضف

 ضيعب ةءارق لضف يف ينارعشلا مامالا مالك لقنا دوصقملا يف عورشلا لبقو
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 ةءارقو كلذ وحنو ةيعين رو هئلثو نارقلا انيشبلا ليدعت أهنأ درو يتلا تايآلاو روسلا

 :لوقأف باتكلا اذهل ةمدقم هلعجاو راكذالا عماوج

 :ىربكلا ننملا نم عساتلا بابلأ يف ىلاعت هللا همحر لاق

 يدرو ةققاوم بسح ىلع لمعلل يقيفوت يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو

 الو اهمزتلا لب ةكئالملا نم تاومسلا رامعل يدرو يف ىيتقفاوم كرت! الف رومأملل

 ىلعالا الملا هب حبسي ام ىلع لمتشم ليللا يف هدرو ينارقا نم ادحا نآلا ملعا

 درو امل هُدَبَضَع هتمْسَر ْتَقَبَس ْنَم َناَحْبُس يلوقب دبا ينأ قيدرو ابينرت ةروصو 55

 :انأ لوقأف « يبضغ يتمحور ٌتّقبس ىلاعت قحلا ةالصص نأ هريغو يناربطلا يف
 يم جاف##

 .ةرم فلأ «ُةَبْضَع ُهيَمْحَر ُتَقَبَس ّْنَم ناحْبس»

 .ةرم فلأ هللا ٌرِفَغَتْسا ميظَعلا هللا َناَحّبُس ِهِدْمَسِيو هللا َناحْبُسد «لوقأ م

 وُ الو لوح الو ربكأ ُهَللاو ُهَللا لإ هل الَو هلل ُدْمَحلاو هللا َناحْبْس» : لوقأ مت

 رع ُهَللا امهبحي نيتغيصلا َنيئاَّه نأ درَو امل ءقرم فلأ « ميِظَعلا ّىلعلا ِهللاب لِ
 . لجو

 .ةرم فلأ ءوّللا ُنوُسَر ًادمحم نأ ُدَهْشَأو ُهَّللا الإ هلإ ال ْنأ ٌدّهشأ» :ٌلوقأ مث

 ىلاعت ُهّللا لاف اهباوث ردق افرعُي ملف نيكلملا ىلَع تلضع اهَّنأ درو امل ةرم فلأ
 .اهب هؤازجج ّىلعو يدبع لاق امك اهابتكا

 امب ًارْيَس اَنَع َمَّلَسَو هْيلع ُهَللا ىَلَص ًادّمحُم اَنيَنَو اندّيَس ُهَللا ىّرَجس» :لوقأ ّمُ ٍ
 . حابص فلا ًابتاك نيعبس بعتأ ةدحاو ةرم اهلاق نم نا درو امل ءةرم فلا هُهُلُمَأ َوُه

 اضر ِهِدْمَسِبَو هللا َناَحْبُس ءوقّلَخ َدَدَع هِدْمْحِبَو هللا َناحّبّس» :لوقأ ّمُ
 درو امل هِهِتاَمِلَك ادم ٍهِمَسِنَو للا َناَسْبُس ِدِشْرَع ةئِز ِهِدْمَسِبَو هللا َناحْبُس سن
 .راهنلا لوط دبعلا حيبست لدعت اهنم ةرم لك نا

 اهنأ درو امل « ٌصيبَعلا َرتْسو ليمَجلا َرَهظَأ نم َناَحْبس» :ةرم فلأ لوُقأ م

 .ووتسلا ةكئالم حيبست

 م



 ٍديِدَسلا هللا ٌناَحْبُس ءِناّيدلا ّيلَعلا هلل َناَحُبُس» :ةرم فلأ لوقأ ّمُن
 ْنَع َناَش ُهَلْعْشَي آل ْنَم َناَحْبْس هراَهملاِب يِتأيو ليللاب ٌبَحْذُي ْنَم َناحْبْس .ناكزالا
 كلم حيبست اهنا درو اَمِل ىناكُم ّلُك يف ِهّللا ناحْبس ءِنائَمْلا ٍنانَحلا ٌناَحْبُس ناش
 . جلت نم هفصنو راذ نم هفصت

 ْمَل امو اهنم ُتْمِلَع اَم اهّلُك هِدِماحَم ,عيمجي هلل ُدْمَحلاو : : ةرم فلأ لوقأ مْ

 ٌتْدِلَم ام ْمِهّلُك ِهِقْلَح ددَع ملأ ْمَلامَو اَهْنِم ٌتْمِلَع ام اَهّلُك مَع .عيمج لاغ ملأ

 ماعلا جح املق «ةرم َةَقْرَع موي اهلاق ًاصخش نا رثألا يف درو امل «ٌُملعأ ْمَل اَنَو مّهنِم

 يف كل بتكن نآلا ىلا يضاملا ماعلا نم نالف اي :فتاهلا هادانف اهلوقي عرش يناثلا
 .انغرف امق ةديمحتلا هذه باوث

 هبحصضصو هلأ ىلعو ّىمالا ّيبنْلا ب دمحم اندّيَس ىلع َْص مُهْللا» : لوقأ من

 اهنع نورتفي ال طيحملا رحبلا بفلعخ ةكئالم ةالص اهنا درو امل .ةرم فلا جلس

 سئارعلا باتك يف يبلعثلا هركذ .ًاراهن الو اليل

 ْمُهّللا َكَئاَسْبُس َكِيَرْدُق َدْعَب َكوْفَع ىلع ٌكِدْمَحِبَو ٌمُهَللا كَناَحْبَْس» : لوقأ مث
 ةلمح فصن حيبست لوالا قشلا نا درو امل هُكِمْلِع َدْعَب ٌكِيْلِح ىلَع ٌكِدَمَسِبَو
 فلا اهلوقا .نيكلم ىلع ناكلم دري رخآلا فصنلا حيبست يناثلا قشلاو «شرعلا

 . ةرم

 ,«بلقلا ةايحل ةبرجم اهنأل موُيق اي يح اي َتْنأ لإ لِ آله :ةرم فلأ لوقأ ٌمُن
 قاض اذا ىغبني» :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو

 نم ملكلا عماوجب أدبي تأ يهلإلا بكوملا بصني ام لوأ نم مايقلا هتاف وا هرمع
 «رثكا اهب انمامتها نوكيل الإ انريخإ ام ىلاعت هللا نأل اهب يلصيف ءرابخالاو تنايآلا

 ةيآ فلا لدعت رشحلا ةروس رخآ كلذكو .ةيآ فلا لدعت يسركلا ةيآ نأ درو دقو
 كلتذكو .اثالثأ مسق ول ينعي .تآرقلا ثلث لدعت دحأ هللا وه لق نا درو كلذكو

 ام ساقيو ءًافاصنا مسق ول ينعي «نآرقلا بففصن لدعت نورفاكلا اهيأ اي لق نا درو

 قيض دنع كلذب ةءادبلا ةاعارم يغبيف ,ًاعابرا مسق ول يأ نآرقلا عبر لدعي هنا درو
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 كلذو .ةيآ فلأب ىلص رشحلا رخآ وا يسركلا ةيآب يلصي نم نأكف تقولا وأ رمعلا

 ةروس فصن وحن ىلا ةرقبلا لوا نم يآلا تددع ينإف ًايزح رشع ةعبس وحن
 هَّللا وه لق أرق يذلا نآأكو ءأبزح ةرشع عبس وحن كلذو «ةيآ فلا ناكف ءلافثألا
 أرق هنأكف اعبرأ اهأرق اذاف اهادع ام هلك نآرقلا أرق ةعكر لك يف تارم ثالث دحأ

 ريداقمو «كلذ ىلع سقو .دحا هّللا وه لق ةروس ىلع ٌلمتشم ةدايزو هلك نآرقلا

 كلذ ىلع دعو امب نمؤنو «ِةقيوإ عراشلا ربخأ امك اهلوقنف سايقلاب كردت ال باوثلا

 نم انيعت لقأ وه يذلا لمعلا يف ليزجلا باوثلا لعجي نا قحلل ناف باوتلا نم
 .«نيملاعلا بر هلل دمحلاو هريغ

 (ىهتا)

 ناو ًاضيأ هيف هترابع قوسا انا اهو رشع ثلاثلا بابلا يف كلذ ضعب داعا مث

 نأ ءىراقللو يل لصحيلو هتارابعب فرصتلا مدع ىلع ًاصرح راركت ضعب لصح

 . هتاكربو هدئاوف راركت ىلاعت هللا ءاش

 روسلا ةءارقل يماهلا يلع هب ىلاعتو كرابت هللا ّنم اممو» :هنع هللا يضر لاق

 نمف ءةداعلا مايق نع تقولا قاض اذا ليللا مايق يف ةميظعلا تايآلاو ةلضافلا

 هعير لذعي ام اهئمو هثلث لدعي ام اهنمو «ثارقلا فصن لدعي ام ةريصقلا روسلا

 ةيأك ةيأ فلأ لدعي ام تايآلا نم كلذكو ءاذكهو .قيآ فلأ لدعي ام اهنمو

 هذه ءافعض ىلع ىلاعت هللا معن ةلمج نم اذهو ءرشحلا ةروس رخآو «يسركلا
 ةروس لوأ نم ةيأ بفلا تررح دقو ءءايوقألا ماقم نم ءيش مهتوفي ال ىتح .ةمألا

 «لافنالا ةروس يف «.. .ءيش نم مُنِمِنَغ امنا اوملعاو» هلوق نم بيرق ىلا ةرقبلا
 كيلعف .دجهتلا يف كتداع ةءارق لبق رجفلا عولط تفحخو يا اي كتقو قاض اذاف

 لك يف كلذ ةءارق رركو .دحأ هللا وه لقو ءرشحلا ةروس رخخآو يسركلا ةيآب

 .ةعكر يف هلك نآرقلا أرق نمب قحلت .ةعكر

 تارم ثالث يسركلا ةيآ أرقي هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناكو

 «ةرخآلا ءاشعلا ةالص دعب نيتعكرلا لبق اهأرقيف «ةليل لك م نيياحا ثالث يف

 ةعامج كلذ يف هب ىدتقاو ءرحسلا يف هرتو دنع اهأرقيو .هعجمضم ذخأ اذا اهأرقيو

 ب



 يبأو .ديزي يبأ ني يلعو ءدمحم نب مساقلاو . ةماما يبأك ءاذه اترصع ىلإ

 خيش أانخيشو .رجنح نبا ظفاحلاو « يطايمدلا ظفاحلاو . يفلسلا ظفاحلاو ءةيلاعلا

 هلأق ام هيشي اذهو .ءنيعمجا مهنع هللا يضر «ءيراصنالا ايركز خيشلا مالسالا

 هملع يف قبس امل ىلاعت هللا داو :ردقلا هليل يف هنع ىلاعق هللا يضر .كلام مامالا

 ردقلا ةلبل مايق مهل لمج .ةغفلاسلا ممألا رامعال ةبسنئاب ةمألا ءذع رادشا رم

 ردشلا ةليل ماق نمف :.بلاغلا رمعلا وه كلذو «ةنس نيئامثو كالث رعمن مايق لداعي

 نم ريخ» :لاق ىلاعت هنآل ءلضفأر .رهش فلأ نيثالث ماق نمك ناك لثم ةنس ينك

 ل باوثلا ريداقم ناف روكذملا رع-الا كلذ لوصح دعبتست نأ كاياو مهفاف ؛«رهش فلأ

 دحاو هلك ىلاست هللا مالكو : لقت الو .درو امك اناميا كلذ لبقاف . سايقلاب كردت

 .! ؟ديف لضافتلا مص فيكف ةدحاو تاذ ىلإ مجار

 بر هلل دمحلاو .نيحلاصلا ىلوتي وهو .كاده ىلوتي ىلاعتو كرابت هّللاو

 . «نيملاعلا

 (ىلاعت هللا همسر يئارعشلا مالك ىهتنأ)
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 1 مج 20 ل ل

 ءٍنيِذلا م كلاع ٠ ميج ِنْمْحْرْلا َنيِمْلاَعْلا بَ للُدمَخلاِ ١

 َتْمَعْلا َنيِذّْلا طارص ميِنَتْسَملا طارّصلا انِدُهِإ ءُنيِعتْسن كايِإَو عن كاَيِإ
 .2004 َنيِلاَّضلا لَو ِْهْيَلَخ بوضْعملا رْيغ ريغ ْمِهيْلَع

 :ةو هللا لوسر لاق ؛لاق هنع هللا يضر بعك نب يأ نع هريغو يذمرتلا ىور-[ل

 ينيب ةموسقم يهو ءيناثملا عبسلا يفور .نآرقلا ْمأ ٌلِْم ليجنإلاو ٍةاَرْوعلا يف هللا َدَرْنَ امد

 «.لاس ام يديعلو « يدْبَع نيبو

 .مشسلا نم ءاقش اهنإو ,نآرقلا تلث لدعت ةحتافلا نإ :ةيوبنلا ثيداصحألا يف دروو
 .نآرقلا لضفأ انإو شرعلا تحت زنك نم هتنزنأ اهئإو ءاد لك نم ءافشو

 ٌميِمَجَو َكَتَكِقالَمَو َكِشْرَع ةَلَمَح ُدهْشأَو كُدِهْشَأ تحب أ ف مُهَّللا - ؟
 ادْمَحُم اندُّيَس نأَو كَل َكيِرَش آل ُكَدَحَو َتْنَأ دِإ هل ةلإ ال هللا تن كن كهل

 .كلوسرو كتب
 وأ حبضي نيج لاق نمد :986 يبنلا نع ءنع هللا يضر سنأ نع ءدواد وبأ ىور

 نيَتْرَم اَخاَق نمو «راثلا نم ُهَعْيُو هللا قتْعَأ 2 ةلوسرود هلوق ىلإ . .تحبصأ ينإ ٌمُهّْللأ يسمي

 ًاَعَبْرَأ اَهاَق نمو راثلا نم هعابرأ ةثالث ُهّللا ْىَتْمَأ ثالث اهلاق نمو را نم لش ل ع
 «رائلا نم ُهّللا ُهَقَنم

 . ةنجلا لَم تام مث يشع ًاميراو(؟>ءوهوُدُغ اعبر اًهاَق نم: هتع ركاسع نبأ ةياور يلو

 .1 ىلإ ١ نم تايآلا ء ةحتافلا ةروس (9

 .راهتلا لوأ : هٌوُدُش (5)

 ى



 َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتيْلَص امك ِدّمَسُم لآ ىَلَعَو ِدَّمَحُم ىَلَغ ّلَص مِهّللا ©

 ٌديمَح َكّنِإ ميِهاَرْبِإ ,لآ ىَلَع َتْكَراَب اَمَك ٍدَّسَسُم ,لآ ىَلَعَو ِدِّمَحُم ىَلَع ُكِراَبَ

 .ٌديِجَم
 . هنع هللا يضر يردبلا دوعسم يبأ نع « ملَشم ةالصلا هذه جرخلا ال

 ل هدو ُهّللا لإ َهلِإ لَو ِهَّلل ُدْمََحلاَو هلل ُكْلُملا حبضأو اَنْسَبْصَأ - ؛

 اذه يف مريح كلاش بَ ٌريِدق ءيش لع لعَوُهَو دمَحا ُهَلَو شلل 1 هل كرش
 بر مَدْعَب ام رشَو .مويلا اذه يف ام َرَش ْنِم كب ُدوُعَأَو ُهدْعب ام َرْيَخَو مولا

 يف ِباَذَعَو ِراَنلا يف ِباَّذَع ْنِم َكبب ُدوُعَأو 92رّبكلا ءوسو ,لَسكلا َنِم َكب ُدوُعَأ

 .ربقلا

 اًنيَسْمَأ لاق ىبسمأ اذ هلي يبنلا ناك لاق هنع هّللا يضر دوعسم نبا نع ملسم جرخا .[-
 .ًاضيأ كلذ لاف مييصأ اذإو رْقْلا هلوق ىلإ

 ِدّمَحُم ائيبن ٍنيِدو صالخإلا ِةَمِلَكَو مالْسإلا ةرطف ىَلَع اَنْحبْضَأ ©

 . َنيكرْشُملا ّنِم َناَك اَمَو امِلْسُم ًافينح َميِهاَرْيِإ انيبأ ةَلِمَو مَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص

 هنأ ةئكك يبنلا نع يزبا نب ب نمح لأ دبع نع حيحص دنسي هريغو دمحأ مامإلا جرخأ ال

 .نيكرشملا ْنِم ناك اَمَو هلوق ىلإ .مالسإلا ةَرطف لع اًنحبْسَأ يسأ اذإ لوقي ناك

 ىّلل ٌةَمَظَعلاَو ًءايرْبكلاو هلل ُدْمَسلاو هَل ُكْلُملا َمَبْصَأو انحَبْصأ -
 ةوعلاو ٌلْوَحْلاَو ؛ةَدحو هلل امهيف َنُكَس امو ٌراهنلاو لّيْللاو ٌرمألاو قلو

 راهنلا اذه لَو لعجما ٌمُهْللا « ىلاعتا هلل ضزألاو ٍِتاومّسلا يف ناطْلُسلاو

 . َنيِمَحاّرلا مَحرأ اي أحال ةَرخآو ًاساجن ُهطَسْوَأَو ًاحالص

 ه6 هللا لوسر ناك لاق هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب ؛ هللا دبع نع سلا نبا جرخا_ ا[

 , نيَحارْلِ محْرأ اي هلوق ىلإ هلل ُكلْخ َحَبْصْأَو انححَبضأ لاق حبصأ اَذإ

 .مثآلا :ربكلا 0

 م



 يِنْلا هّللاب ُدوُعَأ كلك هَّلل ديحلاو هلل ْكْلُمْلا َحَبْضَأَو اَنْحَبْصَأ

 رق ني اكو قخ ام كش ني هنأ لإ ضرألا يلح مَ نأ ءامشلا كيني

 . تال كني نايل

 يضُ يح ٍرجاَسو نو نطيل لع نم تطيل رشد هوت ىلإ انيَسنَأ نيج اقل تل

 . يسم ىح َكِلَذَك تظفخ ُحِبْصُت نيج اَهَتْلُق اًذِإَو

 اناس َرَمَقلاَو رسبشلاَو انكس ليلا ٍلِعاَجَو حابصإلا ٍَقِلاَ مهلا 4

 ىَلَع يِنْوَقَو يرصَبَو يعْمْسب ينْغيمَأو ِرْفَفْلا ّنِم يننْغَأو َنْيَدلا ين ضقا

 . كِليِبَس يف ٍداهجلا

 .هنع هللا يضر ديعس نب ىيحي نع كلام يوبنلا ءاعدلا اذه جرخأ [ 

 . ريخب يب ٍةَبِ ٍةبِئاَغ َّلُك يلع فلتأو يتقرر امب ين نق ّمُهْللا

 .اهنع هللا يضر سابع نيأ نع مكاحلا يربلا ءاعدلا اذه جرخأ .ال
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 نْمَحَّرلا «َنيمّلاَعلا بر هلل دما « . ميِحّرلا ِنْمُْحّرلا هللا مشي»- ١
 طارَصلا انيهإ « ٌنيِعَتسَت ُكاَيِإَو كبيعت كاّيِإ ءِنيّدلا موي كلام 4 .ميِجّرلا

 . هك

 اذ ودلع برشفنلا مع نوزع تلفن َنيِذَلا طارسص ٠ «ميقتسُملا

 هَل مون الو ةنِس هدأت كل مويقلا يحلا وه لإ هلإ للا. (074نيلاَضلا
 ام ْمْلْعَ ِهِنْذِإِ 8 ُهَدْنِع ْعفشُي ِنْلا اذ ْنَم ضألا يف اَمَو ِتاوُمّسلا

 لع يع 8

 جير عبو هش انب لإ دملج نب هب دوج الو مهل اند يأ

 هنأ هللا دهسا . 204 ميِظَملايَعلاَوُهَو امُهظْفِح هدو 8 ضْرألاَو ِتاومَسلا

 . ميكحلا ٌريِرَعلا َوُه الإ هلِإ آل ٍطَسِقلاب امئاق ملعلا وُنوُأَو ةَكئالَملاو َوُم لإ هَل
2 0 

 2 اَشَت ْنَم ل ” ىتؤَن رت كلما َكِلاممُهّللا لق لق# 04 مالَسإلا للا َدْنِع َنيّدْلا 3

 ع هيلع

 ىَلَع َكنإ ريا دي ءاشَت ْنَم ُلِذَبَو هاش ْنم ُرِعتَو ءاشت ْنْعِم كلا حت

 يحمل ٌجرْخَتَو ليلا يف راهنلا جلوتو راهنلا يف لّيَللا جيبو يدق ٍءْيَش لك

 انير# #40 باس ٍرْيغِ ٌءاَْت نم َفّرَرَتَو يحلا ّن وع َتْيَمْلا ٌجِرْخَتَو تمل 6 | ْنِم

 . هر َك َباْذَع اَنِقَو ةنَسَح ٍةرخآلا يفَو ٌةَنَسَح اينّدلا يف انآ

 ما هع

 باتكلا ةمتاف نإ 6 هَّللا لوسر لاق .لاق هنع هللا يضر يلع نع تسلا نبا جرخأ  [ل

 ١١( ىم تايألا + تحتاثلا ةروس ١ ىلإ /.

 )( هيألا .هرقبلا ةروس 8884 .

 ,19 كم ناتيألا .ثارمع لآ ةروس (5)

 ,الال ن7 ناتيآلا , ةقباسلا ةروسلا 45١

 , 7١1١ ةيآلا قرقبلا ةروس (5)

 ؟؟



 لكَ ٌمالْسإلا هلوق ىلإ وم لإ هلِإ ل ُهلَأ هللا َدِهَش ٍفاَرْمِع رلآ ْنِم ِنتيالاَو يسْركْلا َةَبَرَ ل يم ع
 ٌباَجِح ِهَّللا نيبو ٌنينيب اَم شراب ٌتاقنعُم ُنُع ٍباَسِح رعي هلوق ىلإ ِكلْا كام ٌمُهَّللآ
 ْنِب ٌدَحأ نكرم آل ُتْفَلَح ّيإ لات هللا لاق كيِصْعي ْنَم َلإَو كمخرأ ىلإ انطبم ّبَر اي َنُق
 ٍسْدُقْلا ةريِطَس همس الإَو هن َناَك ام َلَع هاَواَم ةنجلا تلَعَج الإ ةالَص لك َرْيُذ يِدابِع
 هاند ٌةَجاَح َنيِعْبَس موي لك هَل ُتْيَضَق الإ ٌةرْظَن مري لك ةتونكملا يتيعب هيلا ُتْرَظن الإ

 هم * وكول خل
 .ِهْيَلَح ُهيَرَصَنَو ودع ّلُك نم ُهُئْذَعُأ الو 5 ةرفغلا

 سلع ٌك # هَ

 ِءامّسلا يف الو ,ضذألا يف ٌءْيَش هما َعَم ٌرْضَي آل يِذْلا للا مسي د ؟

 . أتالثر ميِلَعْلا ٌميِمَسلا وهو

 لوسر لاق علاق هنأ هنع هّللا يضر ٍنايثع نع هريغو دواد وبأ جرخأ - ل

 لك ٌميِلَعْلا هلوق ىلإ هللا مسي ِةَلْيَل َّلُك ِءاَسَعَو موي لك ٍحاَبَص يف ُلوَقَي ِدْبَع
 مروا

 . هاللي ةاجف ةبصت لَو ةيش هرضيي

 .لآ ىَلَع َتْيْلَص اَمُك ٍدسَحُ لآ ىَلَعَو ٍدْمْحُم ىَلَع لَص ٌمُهَّللا -؟
 َكّنِإ َميِهاَرَِإ رلآ ىَلَع ٌتكَراَب امك ٍدَّمَحُم رلآ ىَلَعَو ٍدّمَسُم ىَلَع كابو ميِهاَرْبِ

 82 تدوس

 .هنع هللا يضر يردبلا دوعسم يبأ نع كلام ةالصلا هذه جرخا  [ل

 .«أثالث» َقَلَخ اَم َّرَش ْنِم ِتاماَتلا هللا ِتامِلَكب ُدوُعَأ ُ 85 0 ا م م كو سراج مع

 نيح لاك ْنَم 8 ُهّللا لوسر لاق لاك هنع هللا يضرةريره يبأ نع يناربطلا ىور سأل

 يذمرتلا ه هاورو ةيش ُهْرَي مل ُقلَح اَم رش ْنَم ٍتاماَتلا ه هللا َتاَمِلُكَب ْدوُعَأ يسمي نيجو حيصي

 هيلع َنوُلَصُي ِكْلَم فْلأ َنوُحْبَس ِهِب َلّكُو هلاق نم لاقو ًاثالث لاقو راسي نب ٍلقعم نع هريغو
 .ًاديهش تام َتاَم نق

 انكر



 لنمو نمو هِداِبِع نش ّنِمَو ِهِباَقِعَو ِهبَضَع ْنِم ِتاّماَثلا هللا ِتامِلَكِ ةوُحَأ -

 . نوُرضْحَي ّنَأو نيِطايّشلا اوم

 ناكو نوُرضحي هلوق ىلإ ِهبْضَع ْنِم ِتاماَتلا ِهَللا ٍتامِلَكب ٌدوعأ تايلك عزفلا نم مهملعي
 . هيلع اهقلعف اهبتك لقعي مل نمو هينب نم لقع نم نهملعي هللا دبع

 كد 0 هاسإ ام سنا كم

 هللا لوسر فلخ انيلص اذإ انك لاق هنع هلا يضر ءاربلا نع ملسم جرخخاو -[3
 ُتْعِبَت موي َكِباَذَع يتق ّبَر لوقي هتعمسف لاق ههجسوب انيلع لبقي هئيمي نع نوكن نأ ائيبحأ

  كلَداَبِع

 . «(هتجاح- يمسيو#» اذكَو اذك يب ٌلَعْفإ ٍءْيَش لك لبق ًانِياَك اي -

 ةرعد ًايلع ملع ِةكَب يبنلا نأ ايهنع هّللا يبضر لع نب دمحم نع ايندلا يبأ نبا جرتخا ل

 اَذَكَو اَذَع يب ّلَعْفا ءايش لك َلْبَق ًائاك اَي هدلو اهملعي لع ناكو همهأ ام لك دنع اهب وعدي

 . هتحاحن ىمسيو

 ينيصادب ٍرْيَخلا ىَلِإ ْشْحَو يِفْعَص كلاضر يف َوَمَف ٌفيِمض ينإ مهلا -
5 

 5 ا
 ينزعاف ليِلُذ ينإو يِنَرَقَ ٌفيعض ين هللا ءٌياضر ىَهَتنُم مالسإلا . لعجاو

 . ينيغاف ٌريِقَ ينإد

 . هنع ِهَّللا يضر ةديرب نع ياربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرعلا 1



 نمحرلا «َنيِمّلاَعلا بر هلل هلل ُدْمَحلا ءميجرلا نمحرلا هّللا مس ١

 ٌطارّصلا انيغإ «ٌنيِعتْسن ُكايِإَو دبعت كايإ نينا رك ُكِلاَم . ميجرلا

 الو 0 ٍبومُنَملا ريع مهل َتْنَعْنا َنيِذْلا طارص ؛ميقتسملا

 هَل ٌموَن لو ٌةْنِس ُُدَحَأت آل ميقا يلا وه الإ هلإ الّللا > . 074 َنيِلاَضلا
 ع مُلْعَي هِنْذِإِ ٍّ هَدْنع ْعَفْشي يِنْلا [ذ ْنَم .ضزألا يف امو تاومَسلا

 لا تار مرصع 8

 ليزا عبو هاب ذإ ملج لم مشب ةدطجم 33 عال انف نرد

 يف اسم هلل ,294ميِظَعلا ُءلَعلا َوُهَو امهظفح ُهُدُوَب لَو ضْزألاَو تاومَسلا

 هللا هب ْمُحباحُم وح وأ مكمل يف اَماودبت نإ ضزألا يف امو ِتاوُمَّسلا

 امي ُلوُسَرلا َّنْمآ :ٌريِدف ِءْيَش ّلُك ىلع ُهَللاو ُءاَشَي ْنَم ُبّذَحُيَو ُءاشَي ْنَمِل ٌرِفغَبف

 نيب فرقت ال هِلْسْوَو هو هيكيالمو ِهللاب َنمآ لك َنوُمِمْؤملاو هير ْنِم ِهَْلِإ لِ
 هللا تْنَكُي ال ءٌريِصَملا َكِيِإَواَْيَر َكناَرْفُع انْعطَْو انْعِمَس اوُناَفَو ِهِلَسُر ْنِم ٍدحأ

 أ انيِسْن نإ انّذماَوُت آل اَنُيَر ُتْبَسَنْكا اَم ام اَْيلعَو َتْبَسَك ام اَهَل اَهَعْسَو الإ أسف

 ل انكر الق نم َنيِذْلا ىلع تلمح امن ارضإ انيلَع لوشن لو اني اناطخأ
 ىَلَع انرصناف انالوم َتنا انمَسْراو انَل ٌرِفَغاَو انَع ٌفغاو ِهب انَل ةَقاط آل ام انْلّمَحَت

 م 2 2

 .7 ىلإ ١ نم ثايآلا . ةحيتافلا ةروس 1١(

 امم هيألا .ةرقبلا ةروس (1؟)

 ,ثمك تع مذ تايألا ,ةقباسلا ةروسلا ")



 .ميجّرلا ٍنْحّرلا هلل مسي

 اَنَيَر هوتيل َوُه َكَكِناَش َّنِإ ُوَسْناَو َكُبَرِل ّلَصَف رثوكلا َكاَنْيَطُعُأ اَنِإ

 . (7َنيرفاكلا .مؤّقلا ىَلَع انْرُصناو انما ُْتيثَو رْبَص اَنْيَلَع حرم
 ُتلرْن ٌعَبْرَأ هت هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع هريغو ءايضلا ىور ال

 نع يمليدلا ىورو ءٌرْيْوكلاو ةَرَقَبلا مِاَوَحَو يسرا َُيآَو باّكلا م شرعلا تحت رنك ْنِم

 آل يِسْرُكْلا ُهَيآَو باتكلا ٌةحِتاَف 8ك هللا لوسر لاق لاق اههنع هللا يضر نيصح نب نارمع
 . ّنِج وأ سْنإ نع موحَيْلا َكِلَذ ْمُهَبِصْنَم ٍراَد يف ٌدْبَع اَُهَأرقي

 كو

 اين ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِدّمَحُم اَنِدّيَسيَو اند .مالسإلابَو ابو للاب ٌتِيسِحَر - ؟

 . «أثالث» ًالوسرو

 لاق ْنم لاق هنأ كب هللا لوسر نع ةباحصلا نم لجر نع هريغو دمحأ مامإلا جرا : أل

 هللا ىلَع ًاقَح َناَك ابين ٍدّمَحَو هلوق ىلإ اَبَر للاب ٌتيِضَر ٍتاّرَم تالق يسلك نحو ُحبْضُي نيج

 ملكلا» يف يطويسلا ظفاحلا امهنيب عمجو ًالوُسَر اين لدب دوادوبأ ىورو ٍةَماّيِقلا مْوَي ٌهيِضْرُي نأ
 , «بيطلا

 َتيَلَص اَمُك ٍدّمَسُم لآ ىَلْعَو ّيمآلا يلا ٍدَمَسُم ىَلَع َّلَص مه 0
 لآ ىَلَعَو ّيمألا ّيِبنلا ٍدَمَسُم ىَلَع ُكِراَبَو َميِهاَرْبِإ لآ ىلَعَو ا ىَلَع
 .ٌديِجَم ٌديِمَح َكْنِإ َميِهاَرْبِإ لآ ىَلْعَو َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتْكَراَب امك ٍدّمَحُم

 . هنع هللا يضر يردبلا دوعسم يبأ نع دمحأ مامإلا ةالصلا هذه ثتيدح جرا الل

 ىنظفحاو ًادِعاَق .مالشإلاب ينظفحْاَو ًامئاق .مالسإلاب ينظمحلا مهلا -5
7 

 مام

 تنا ٍةباَذ لك ّرَش نم كاي ُدوُعَأَ ًادِساح الو اودع يف علت الو ًادِقاَر .مالسإلاب
 .ِهَّلُك َكِدَيِب َوُه يذلا رْيَحلا َنِم كُلأْسَأو اهتيصاني ذآ

 اكشف ةبيصم هباصأ هنأ هتع هنع هّللا يضر باطلا نب رمع نع يرغختسم ا جرتخا آل

 "ياللا تايآلا .رثوكلا ةروس عكاز

 ه1 ةيآلا . ةرقبلا ةروس(؟)

 ند

 3 ن1 بيحبيحبي تأ - لو تاجا 21



 تعش ث ْنِإَو (107ٍقْسوب كَل تَرَمَأ ٌتْعِش نإ لاقف رم نم قسوب هل رمأي نأ هلأسو هلآ يبنلا ىلإ

 كدب َوُه يذل هلوق ىلإ ًايئاق .مالشإلاب يظْمْحآ ّمُهّللا لق ُهْنِم كَل ٌرْيَخ ّنُح تاملك ٌكْتَمْلَع

 اع < تى ا عه سماه - 2 ع 2 هت ا

 ٍةَءاجْفَو كِتْيِفاَع رلوحتو كيمعي _,لاوُز نم كي ذوعأ ينإ َمُهَّللا ه

 15 5-5 ممَحَو ؛اجَمق ُْ

2 

 .هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نع هوادوبأ ءاعدلا اذه ثيدح رشا اس

 ك1 ع جا عع هب

 .ًاعاص نوتس :قُّسَوْلا (1)

 اب



 ٍنْمشَرلا «َنيملاعلا بر هلل ُْمَسلا , ميجّرلا نما هلا مشب»-١
 طارصلا انش «ٌنيِعَتْسَن كاي ٌدبعن كاَيِإ «نيّدسلا رم ِكِلاَم « ٍميِحّرلا

 9و ْمهِئَلَع بوضْنملا رن يَغ ْمهملَع تف َنيِذَلا طارصص ؛ « ميقتسملا

 َنوْنِْؤُيِإ َنيِذْل ءَنيِقْمْلل ٌىدهه هيف َبْيَر ال تاتكلا كلذملا» . 20نيِلاَضلا

 نم ٌلزْنأ امي نووي َنيِذْلآَو ءَنوُفِفُنُي ْمُهانْقْزَر اَمِمَو ةالصلا نوُميِقَيَو بيْغْلاِب
 مه ككلواو م ُْمُهِبَر نه د ىَلَع كلوأ ءَنوُنَقوُي مه ةرجاآلابو كليف

 ُهللال 274 ميجّرلا م نمحرلآ ره ذل َهَلِإ ال دِجاَو ُهَلاإ | ْمُكَهِإَو> ٠ 2504 نوُحِنْفْلا

 ٍضْرألا يف اَمَو ٍتاوُمّسلا يف اَم ُهَل مَن الَو هن هدأت ل موُقلا يلا وُ لإ لإ
 للا © #

 َنوطيِحُيآلَو ْمُهَمَْخ اَمَو ٌمهِدْيأ َنْيَ ام ُمَلعَي ِهِنْذِإِب لإ ُهدنِع ْمَهْشَي يلا اذ ْنَم

 امُهُظْفح ُهدوي لَو ٌضْرَألاَو ٍتاوُمَّسلا يسرك ٌعِسَو َءاَش امي لإ ِهِمْلِع ْنِم ٍءّيَشِب
 يف اَم اوُدْب ْنِإَو مضزألا يف انو تاوكلا يف ان هللا» ٠ #0 ميِظَملا للا وُهَو

 هّللاو ُماَشَي ْنَم ُبّذَعُيَو ٌءاَشَي ْنَمِل ُرِفْغَيَف هللآ هب ْمُكْبِساَحُي ٌهوُفَخَت وأ مكين

 ْنَمآ لك َنونِمْؤُمْلاَو هير ْنِم هيلإ ولأ اي نوصل ّنَمآ ٌريدق ٍءْيَش َلُك ىَلَع
 ماهر عل م مل

 انْعَطأَو اَنْعِمَس اوُناَقَو ِهِلَسُر ْنِم ٍدَحأ َنْيَب ُقّرَفن ال ِهِلُسُرَو هبثكو ِهِتَكْيْلَمَو هّللاب

 ٌتَبَسَك ام اَهَل اَهَعْسُو لإ ًاسفن هللا ُتْلَكُي ال ٌريِصَمْلا َكْيَلِإَو انّير َكِناَرْفَع

0 

 .ةحتافلا ةروس ١١(

 ,8 ىلإ ١١ نم تايآلا .ةرقبلا ةروس (؟)

 , 155 ةيآلا ؛ةقباسلا ةروسلا ()

 . ؟ 88 ةيآلا .قةقباسلا ةروسلا (؟)

1 



 انْيَلَع ليت لَو اَنّبَر اًنأطحأ وأ ايِسَن ْنِإ اَنُدِخاؤُت آل اَنيَر ْتَبَسَتْكَ ام اَهْيَلَعَو ما عا
 ُفْعاَو هب انك ةقاط آل ام انْلْمَس الو انْ اَنِليق ْنِم نيذلآ ىلع ُهتَْمَح امك رص
 هللا دهَش» ٠ #27 َنيِرِفاَكْلا مْوَمْلآ ىلع انّرصُاق اَنالْوَم َتْنَ انْمْراَو ان ْرِفْغاَوانَع

 ٌريرَعْلا َوُه الإ هلإ آل طْشقلاب ًامئاَق ملل اوُلوأَو ةَكِئالَمْلاَو َوُه لإ هلإ ال هنأ

 تاومصلا قلخ يلا هللا مكر دِإَ 74 مالشإلا هللا هلع نيد نإ ميك

 ٌُتَر ب هنآ 1 كفا كلا هل : هرْمأب ٍتاَرهْخسُم جلو َدمَقْلاَو سْمّسلاو

 5 ميِركْلآ ٍشْرَعْل بر وه الإ هلإ آل ُقَحلا ُكِلَلل ُهّللا يلاعتفو» , 6 نيماَعلا
 يعي مم

 ُحِلْفُي ال ُهْنِ هير دنع ُهْباَسِح اَمَنإَف هب ُهَل َناَمرُب ال َرحآ أهلِ هللا عم ٌحدَي ْنَمَ

 انو ُدَج َلاعَت هنأ 4 «َنيجارلآٌرْيَح َتْنَأَو ْمَحْراَورِ رفع ٌبَر لقَو «نوُرفاَكْلآ

 تايِلاَملاَف ءارجت ِتاَرِجاَّرلاف ءًأَفَص ِتاَفاّصلاو» ٠ أدل الو ٌةيِجاَص دع اَم

 « يراشمل أ برو اهني امو ٍضْرَألاَو ٍتاوُمّسلا بر ءٌدِجاَوَل مُكَهْلآ نإ ءاركذ

 ال دِراَم ٍناطيش لك نم اظفِحَو ٍٍبِكاَوَكلا ةنيزب ايدل ءامسلا اَنْيُز اَنإ

باَذَع لو رود ٍبِناَج َلُك ْنِ َنوُفّذَقُيَو ىلغألا ِلَمْلآ ىلإ | َنوُعُمْتَي
 ءبِصاَو ُ

 هجماو اع جا يع

 ْنَم أ ًاقْلَح دش ْمُهَأ مهيْفتْساَف بقا ٌباَهِش ُهعِبتأَف ةقظخلا تلو ْنَم لإ
 2 لب لع َنآْرَقلا اذه انزال ٠ ول «بزال نبط ْنِم مُهاَقْلَح ان انفلخ
 َِنوُركََتي مهل سائل اَييرْضُن ُلاثمأْلا َكْلِيو هّللآ ةيشَح < نم ًاعّدَصَُم ًاعِشاَح

 ٌريِزَعْلا ٌنمِيَهَمْلا ُنِمّْؤْمْل مالّسلا سوُدقْلا َكِلْمْلا وه 5 ةلإ آل يذلا ُهّللا َوُه
 ُهَل روصملا يراَبْلا ُقِلاَحْلآ هّللآ ٌوُه :نوُكِرُْي مَع هللا َناَحْبْس ٌريَتملا ُراََجْلا

 ء.اأخك كرام ؛؟584 تايألا , ةفياسلا ةروسلا 311

 . 195 ءاه ناتيآلا :تارمع لآ ةروس (؟)

 .ه 8 ةيآلا «.فارعألا ةروس (؟)

 ,لا4١ 111 قكك تايآلا ؛نونمؤملا ةروس (5)

 . 7 ةيآلا «نجلا ةروس (0)

 .4 ىلإ ١ نم ةيآلا «تافاصلا ةروس 433
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 ع سرا سا جل - 2 ا جام ما# هم
 زيزسعلا وهو ٍصضْرألاَ تاومسلا يف ام ةل حبس ىنسحلا ءامسالا

 200 ميكَحْلا
 ٍميِحّرلا نْمْحرلآ ِهّللآ مسي

 ميل # © مه رمأاو : هم كلي ' د 5 رو عم

 .(؟0ُدَحأ ًاوُمُك ُهَل ْنُكَي مو ذلوُي ْلَو ْدِلَي 1 ءُدَمّصلا هّللآ ءّدحأ هللا َوُه لق
 1955 ءوقرسا يس .

 ؛ بقغو اذِإ ٍقِساَغ رش نمو «قّلَش ام دش نم , قلل بري 5 ل

 , © َدَسَح اَذِإ ٍدساح رش ْنِمَو ِدَقْعْلآ يب ِتاَناَفَنْلآ ٌرَش ْنِمَو

 . مجّرلا نشر هلل و

 ساَوْسَوْلا رش ْنِم سانلآ هَل ء ساثلا كِلْم , سانلآ برب ُدوُعَأ لق
 انْعِمْس ©“ ' ساتلاو نجلا نب « سان ِروُدَص يف سوُسَوُي ؛ يذلا ء ساّنحْلا
 ير ا انيَر َكَناَرْفُع اَنْعَطَأَو

 يضر بعك نب يبأ نع نسح دنسي دنسملا دئاوز يف دمحأ مامإلا نبا هللا دبع ىور - ل

 لاق عجو هبو اخأ ل نإ هللا يبن اي لاقف يبارعإ ءاجف كو يبنلا دنع تنك لاسق هنع هللا
 باتكلا ةحتافب كي يبنلا هذوعف هيدي نيب هعضوف هب يتيأف لاق نونج يأ ممل هب لاق ُهَْعَجَو امو

 تايآ ثالثو يمركلا ةيآو ٌدِحاَو هل ْمكْشِإ و نيتيآلا نيتاهو ةرقيلا ةروس لوأ نم تايآ عبرأو

 نإ فارعألا نم ةيآو َوُه لإ هلإ آل ُهنأ هللا َدِهَش نارمع لآ نم ةيآو ةرقبلا ةروس رخخآ نم
 ٌدَج لاَعَت ُهْنَأَو نبلا ةروس نم ةيآو ّقَحْلا كيلا ُهّللا ٌقاَعَتَق نونمؤملا ةروس رخخآو هللا كم

 دحأ هللا وه لقو رشحلا ةروس رخخآ نم تايآ ثالئو تافاصلا لوأ نم تايآ رشعو اَنْبَر
 . طق ُكّشُي مل هنأك لجرلا ماقف نيتذّوعملاو

 .؟4 ىلإ ؟١ نم تايآلا ءرشحلا هررس )١(

 .4 ىلإ ١ نم ءضالخإلا ةررس (؟)
 ه ىلإ ١ نم .قلفلا ةروس ع#)
 .5 ىلإ ١ نم ءسانلا ةروس (8)

 , ؟ ىلع ةيآلا فقرقبلا ةروس ( ت١



 ماس عسا عا رجم هان

 : د هللا لوسر لاق «لاق هنع هللا يضر سوأ نبأ دادش نع ميعن وبأ جرخأ غل

 .ٍفِئاَح لك ُّناَمَأ ليكؤولا َمعِنو ُهّللا َيِبْسَح
 8 28 سلا يرسل < ه# سل ع بارع ا ىسا سم سار ثا 2

 ميِهاَرْيِإ لآ ىَلَع َتِيَلَص امك ٍدْمَحُم لآ ىَلَعو ٍدَمَحُم لَص َمُهْللا - *
 5 م ا سايل مس # يرسل رع < 5 5-5 ني هع م8 -َ 2

 . ميِهاَربِإ لآ ىَلَع تكراَب امك ٍدَمَسُم لآ ىَلَعَو ٍدَمَحَم ىلَع كِراَب ْمُهْللا

 .للسرم ريشب نب نمحرلا دبع نع يضاقلا ليعامسإ ةالصلا هذه ثيدح جرخأ
 سسك ع تراس # ل ماى 2 هج و م عع يع ل

 .ربك الأ كتاوضرو مظغالا كلضف ْنِم كلأسإ ينإ مهللا -

 اذه اوُمَرْلِإ لاق هنأ هنع هّللا يضر بلطملا دبع نب ةزمح نع يوغبلا جرخأ [-]

 هللا ِءاَمْسَأ ْنِم مسا ُهْنِإف ربكاألا َكِتاَوْضِرَو مظغألا كِلْضَف ْنِم كَلأْسَأ ينإ ْمُهَّللا َءاَعُدلا

 . ىَلاَعَت
 ؟ كلما ل ماج وول عزم سعاد هد 2 م ام# نش

 رفكلا نم ٍميظعلا كمساو ميركلا كهجو روني دوعأ يفنإ مهللا ©

 ةَمْلَأَو

 . ادع هللا يضر ركب يأ نب نمحرلا دبع نع ياربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جسرخخا أل

 0 8 با ماس - 8 اخي سام 2 مق مرم#

 . يِتّذِر يف يل َكِراَبَو يِراَد يف يل ْمَسَْوَو ينيد يِل حِلصأ مهلا - ١
 .هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يأ نع دمحأ مامإلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخإ ا[

١ 



 ٌىدُم هيف َبْيَر ال ٌباتكلآ كلذ ملآ ءميِحُرلآ نِمْحَرلآ لل مشي9-١

 : َنوُقِفْي مهانقّزر امو ةالصلا َنوُمِيِقُيَو ِبيَخْلاِ نونو َنيِذَل ؛ نيِقتملِل

 كيلوأ .نوُفوُي ْمُه ةرخالابو َكِلبَف نم زن امو كيل لزنأ اَمب نوني َنيَِّلاَ

 يحل وه الإ لإ آل ُهَّللا» .©7«نوُحِلْفْلا مُه َكِيَلوأَو مسمر نم ده ( َلَع
 يِذَّلا اَذ ْنَم _ضزألا يف اَمْو ِتاوُمّسلا يامل هَل ْمْون لَو ٌةنِس هدأت آل آل مويا
 ْنِم ِءْيَشِب َتوطيِحُي الو ْمُهَفْلَح اَمَو ٌمهيِدنأ نيب 0 : ام ْمْلْعَي ِهْئْذِإِب الإ ُهَدْنِع ُعَمْشَي

 فلا رع امه هي الو سضزألاو تاومسشلايرُع عواض إم
 ٍتوغاطلاب ُرْمَكَي مف ّىعْلا نِم ُدْشَرلَ َنيبن ذك ٍنيَّدْل يف ةاَرْكِإ اهل « ميِظَعلا

 ؛ٌمَلَع ٌعيِمَس هّللاَو اَهَّل َماَصِْنآ ال ىَقْوْل ٍةورُعلاب كاستل دفق لاي ني

 ْمُهُواَيِلْو اورْفك َنيِذّلاَو روثلاأ ىلإ ٍتاَمْلظلآ نم ْمُهَجِرْحُي اونَمآ َنيِذّلآ يلو هلل

 ايف مه راثلآ ُباَحْصُأ ٌكِيلوُأ ِتاَمُلُظلا ىَلِإ روثلا َنِم مُهَنوُجِرْخُي لس
 وأ مُكِسفْلأ يف ام اوُدبت َنِإَو ضرزألا يف اَمَو ِتاوُمَّسلآ يف ام ِهَّلل ٠ (5 4 َنوُدِلاَح

 يش لك ىلع هللا هاذ نم ذو هب نه هللا ب كيب وش
 هتَكْئالَمَو هّللاب نمآ لك َنوُنمْؤُمْلآَ ِهيَر نم ِهْيَل رن امي َلوُسَرْل َّنَمَآ ريِدَ
 انيَر ٌكَناَرْفَغ اَنْعَطَو اًنْعِمَس اوُناَقَو ِوِلْسُر ْنَم ٍدَحَأ َنْيَب ُقْرَفُت ال ِهلْسُرَو هتكَو

 اَم اَهْيَلَعَو َتَبَسَك ام اَهَل اَهَعْسُو لإ ًاسفن هللا ُفْلَكُي آل ٌنيِصَمْلا َكَِِإَو
 226 تيوع لا © م بار مهر مشمس عج يقام ما 8 لم 07-20 ن7 رم ©

 امك ارصإ انيَلَع لمخت الو انّيَر اناطخأ وا انيسن نإ انذِحاَؤَت آل اَنْيَر تبستكأ

 )١( نم تايألا «ةرقبلا ةروس ١ ؟28/ مح كمه تايألا ,ةقباسلا ةووسلا 29 .© ىلإ ,
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 ٌرِفْغاَو انَع ٌففْعاَو هب اَنَل َةَفاَط آل اَم انَْمَحُم لَو انّير انيق ْنِم َنيِذَلا_ىَلَع ُهَتلَمَح

 #20 َنيِرْفاَكْل موُقْلا ىَلَع اًنْرصناَف اتالم تن انمحراو انْل

 ٍتايآلا وذه ْأَرَق ْنَم َّنأ هل يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ٌيقهيبلا ىور امل

 قح ناطْيَش ُهْبْرْقَي ل يمي نيس اًهَأرَق نِإَو يس ىتح ٌناَطْيَش ٌهْبَرْقَي م رابنلا َلْوَأ رْشَعْا
 قافأ ٍنونمت ىلع اَهَأرف ْنِإَو هِهاَمُو هِلْهَأ يف ُهُهَرْكي اعيش ىَرَي آلَو َحِبْصَي

 هم ل م 1ع لق ع 2 56 ب كب و كر م
 ماركإلاو لالجلا 3 اي اتنأ الإ هلإ اي كناحبس 5

 بلك ىلع اعد هنع هللا يضر ادعس نأ بع هللا يضر رمع نبا نع يناربطلا جرخأ -[ل
 اَذاَي تأ الإ هلإ ل كتاسْبُس تلق لاقف ِهّيلَع َتْوْعَد تيك هك يبنلا هل لاقف هللا هكلهأف
 ول تاَمِلَكِب ةَعاَسَو مذيب توعد ذقل دع اي هلكت لاقف بلك الم كيمأ أ ماركالاو دل لالجلا

 لآ ىَلَع َتَص جلع لآ ىلع د خم ىلع ْ هللا +

 لآ ل ا لآ ىَلَع ُكِراَب مُهْللا ءٌديِحَم ٌديِمَح كن  ممجاربإ

 . هنع هللا يضر ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع يراخبلا ةالصلا هذه ثيدح جوخ - اد

 اقشلا َكّْرَدَو ليل دهس نم كي ُدوُعَأ ينإ هللا - 4

 .ءاَدْعَألا َةَئاَمْش امَشَو

1 
 انتضل

 ءاضَقلا ٍءوسو

 فلا 0 ا 7 ' 8 3 . 3

 .ِءاَذعألا ِةَئاَمْشَو هلوق ىلإ ِءاَيْلا ") ٍدَهَج ْنِم ِهّلَداب ُدٌوْعَت
 ع تت تي م 1 5 3

 قلخلا نسحو ةئامالاو َةَمِعْلاَو ٌةَمصِعْلاَو ةَحّصلا كّنأْسَأ يلإ مهلا ِ ٠
 ١ م

 .اههنع هللا يضر رمع نبا نع ءاربلا ءاعدلا اذه ثيدح سرخا [ 

 .1585 ك2 , ارث تايألا .ةقباسلا ةروسلا او

 . هيلع دعشاو هباصأ !ذإ مغلاو ليولا : هبّْرَح (9)

 البلا ةقشم نم اهب دوصتقملاو ةعاطتسالاو ةقاطلا دهح (5)

 لا



 ةسداسلا ةضورلا

 25 امثو اهلوصحأ

 ٌىدُه هيف َبْيَر ال باتكلآ كلذ ملآ «ميِجّرلآ نمسا هللا مشي» - ١

 . ٌنوَقَقْنُي ْمُهاَنْرَر اَمِمَو ةالصلا دوُميقيو بيْغْلاِب َنوُنمْؤُي َنيِذْلأ « َنيِقْمُمْلل

 كِيلوأ .َنونقوُي ْمُه ةَرخآلايو َكَِِ :ة ْنِم َلزلأ 3 ْكْيَلِ لوْنأ اَمِب َنوُنِمْؤُي َنيِذَلأَ
 يلا َو وه لإ َهَلِإ 9 ُهللاط 200 ن وحمل مه َكِيِلوُأَو مك 5 ٌئدُه َلَع
 يذلا اذ ّنَم ضألا ين اَمَو ِتاوُمّسلا يان ُهَل مون الو ٌةَلِس هدأت كل مويعلا

 ْنِم ِءْيَشِب َنوطيِحُي لَو ْمُهَفْلَخ اَمَو مهيدي َنْيَب اَم ُمَلْعَي ِهنْذِإِب الإ ُه ُهَدْنِع ٌعَفْشُي
 يلا هَ امه هي الو لاو تاونشلا يسرع عَ ها ان إم
 ٍتوغاطلاب ٌرْمُكَي ْنمُف ّيَعْلآ َنِم ُدْشْولآ نيت دق نيد يف ارك اهلا ٠ ءميِظَعْلا

 ّميَلَع ٌميِمَس هّللاَو اَهَّل ْماَضِفْنآ ال ىو وعلا كَسْمَتْس ٍدَقَف ِهّللاب ْنِمْؤُيَ

 ْمُهْواَيِلَو اودع َنيَِّلاَو روثلا ىلإ ٍتاَمّلظلآ نم ْمُهُجِرْحُي اونَمآ نيل يلو هلل

 اهيف ْمُه ٍرانلآ ُباَحْضَأ َكِيَلوُأ َتاَمُنُظلآ ىلإ روثلا نم ْمُهَنِوُجبٍرخُي ٌتروغغاطلا

 00 ْمُكِسُفْلأ يف ام اوُدب ْنِإَو ضزألا يف اَمَو تاومّسلآ يف اَم هلل «٠ 7” َنوُدِئاَخ

 ٍءْيَش لك ىلع هللآو هاي ْنَم ُبْذعيو هَ ْنَمُِرِفَْف هللا وب ْمُبساَحُب ُهوَُحُن
 ِهتْكِتالَمَو ِهّللاب ّنمآ لك َنوُنمْؤُمْلآَو و ِهَبَر نم ِهْيَلإ َلِرْن اَمِي ُلوُسَرْل ّنَمآ يدق

 انّيَر َكَِناَرْفُع اَنْعْطأَو اَنْعِوَس اوُناَقَو ِهِلُسُر ْنَم ل ٍدَحَأ َنْيَب ُفَرَقُن ال ِهِلّسُرَو هبتكَو

 اَم اَهْيَلَعَو ْتَْبَسَك اَماَهَل اَهْعْسُو ّدِإ ًاسنت دلل ُتّلَكُي آل ٌنيِصَمْلا َكّيِلإَ

 .5 ىلإ ١ نم تايآلا .ةرقبلا ةروس )١(
 , أمال نعوذ للهم تايآلا ءققباسلا ةروسلا 42)
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 لسا توم © 0 ىمح ضان تور أم هع 5 2 ساه م لش عل ميرا 2 روي معقم

 امك ًارصإ اَنْيَلَع ليت الو انّبَر اناطخأ وأ انيِسن ْنِإ اَنّْزِحِاَوُت آل اَنَبَر ٌتَبَسَتْكا
 ْرفْخاَو اَنَع ٌفعاَو هب ان ةقاط آل ام انلَمَُت لَو انو اَنَِْق ِْمَنيِذَّلآ ٍىَلَع ُهَتْلَمَح

 يذل هّللآ مكي نِإم .©“ ”# َنيِرِفاَكْل .مؤقلا لع اًنَرْصْناَف َنلْوَم َتْنأ اًنمَحَواَو ان
 م نو مها مب

 ليللآ يِشغي ٍشرعلا ىلَع ىوتسآ ماس ةتس يف ِضْرألاَ ِتاومَسلآ قلن
 ُيلَحْلا هَل الأ ورشأب ٍتاَرْخَسُم مولا َرمقْلاَو ِ لاو ًاقيؤَح ُهَبْلطَي َراهتلآ

 2 ركام

 ٌبِحُي آل هن ةَيْفَحَو ًاَعرضت ْمُكَبَر اوُعْدَأ «َنيِمّلاَعْلا بر هّللآ َكَراَبَت ُمألاَو
 نإ اممطو ًافوحش هوعدأو اهحالضإ دعب ضزألا يف اوُدِسْفَت او 2َن ”يدتعملا

 اوُعْدَت امايأ يمول اوغذا وأ هللا اوم لم ٠ 7َنينخمأَنِم بيو هلل مَ
 كلذ َنْيِب م غتباو اهب َتِفاَحَ الو كِتالَصب رْهَجَت الو ىنسحلا ِءاَمْسالا ُهَّلَ

 يف كِيِرَش هَل نكي ْملَو ادلَو دن مل يذلا بر ِهلِل ُدْمَحْلا ْلُقَو ءاليس

 ًافَص ٍتاَفاَّصلاَل 20 ر يك 2 لَُذَلِأ َنِم يو ُهَ نكي لِي كلك
 تاونمسلا ًِ دِجِاَوْل مكهلِإ ل ٍءاركذ ٍتاياتلاَ ءأرجي تا

 ارق نس

 ٍبِكاَوَكلا ٍةنيزب اذا ءامسلا 5 نإ ءقِراَشِمْل ُبَرَو أمهنيب رام ,ضألاو

 لك نب َنوُهَْعيَو ىلغألا الملا ىَإ َنوُعَمْي ال «ِدِراَم ٍناطعْيَش َّلُك ْنِم اظْفِحَ

 تاَهِش ُهعَبتاَف ٌةفطخْلا تفطخ نم لإ «ٌبِصاَو ٌتاَذَع مهل ًآروحد بْياج
 ام 9 بع رس ص

 ٍنيلم نب ْمُهاْفَلَح انإ اَنقَلَح ْنم مأ اَقْلَح ده مُهأ مِهَيفَتْساَف «ٌبِقان

 راطفأ ْن نس اوُدُشَت ُنأ مَْطَتْآ أ سْنإلاَو ُنِجْل رضع أي #29 بآل

 امير ءآلآ يأسف ٍناطْلُسي لإ ندمت ل اولفناَف ضزألاو ٍتاومّسلآ

 انْلَْنَأ رله "0 «ِناَرِصَتَْ وق َساَحْنَو ران ّنِم ظاوش اَمُكيَلَع ُلَسْرُي ءِناَبَّذَكُ

 . 586 ا [؟هق ءلكذق تايآلا ققاسلا ةروسلا عنز

 85 68 قو تايبآلا ىفارعألا ةروس (؟)

 211١١ 5111١. ناثيآلا «ءارسإلا ةروس مو

 1١, ىلإ ! نم تايآلا «تاقاصلا ةروس (84)

 176 "5 ل“ تايآلا نمحرلا ةروس (05)

 عم



 لاعمال َكْلَتَو هلآ ِةَيْشَخ ْنِم ًاعّدَصَتُم ًاعِشاَح ُهَتْياَو ٍلَبَج ىَلَع َنآّرقلا اذه
 ِبيَعْلآ مِلاَع َوُه الإ هل ! آل يلا ُهّللا َرُه ِءوُرُكََي هلع سانلل اَهُيِرْضَ

 ٌسوُدُقْلا ُكِلَمْلا وم لإ لإ ل يذلا هّللآ ٌرُه ٌميِحّرلآ ُنمْحَرلآ َوُه ٍةداَهْشلاَو
 وه نوُكرُْ اع لا ناَحبس ريما اجلا زعل ُِميَُمْلا نمؤُمْلآ مالا
 ِتاوُمَسلا يف اَم ُهَّل ْحْبَسُي ىنسحلا ئامْسألا ُهَل ٌرَوَصُمْلا +يراَبْلا ٌقِلاَخْل هّللآ
 كو َةبِحاَص َدَحَنا اَم انّبَر دج ىَلاَعَت ُهنأو» ,©04ميِكَحْلا ٌريِرَعْلا َوْعَو ٍيضْزألاَو
 ْذِإ َدْعَب انبوُلُق غرت ال انبَرج .«”ةططش للا ىَلع اَنهِفَس ُنوُقَي نا هنأ لدلو

 , #22 باعوا َتْنَأ َكنِإ ةَمحَر َكِندَل ْنِم انَل ٌبَهَو انتْيَدَه
 يل يف رك نم نأ  ينلا نع اهمع اللا يضو رمع نبا نع راجنلا نبا جرخأ ا

 هِلْعَأَو هيشي َقوُحَو ةىراط صل آلَو راض ٌعبْس ِةَلْيّْللآ رضي ل نيثالثلاو ٌتالُثلا ِتايآلا هِذِه

 ةئام نم ءافش اهنأ لاقيو زرحلا تايآ اهيمسن انك برح نب بيعش لاقو ءمبْصُي تح ِهْلاَمَو

 دق انل خيش ىلع اهتأرق يلع نب دمحم لاقو ,كلذ ريغو صربلاو ماذنللاو نونيملا هنم دعف ءاد

 نيريس نبأ نأ ركذو روغتملا ردلا يف يطويسلا كلذ عيمج ركذ ,كلذ هنع ِهَّللا بهذاف جلف

 لوصولا نم كتي مط ةرم بس وم لول يف وصلا هيلع مج قرش ياهو
 . هئاقفر ىلإ الو هيل

 .َكِناَطْلُس ِميِظَعِلَو كِهْجَو .لالجل يِغَبني امك ُدْمَحْلا كَل ّبَر اي - ١

 ْنِم ادْيَع نإ لاق هنا 2: يبنلا نع هنع هللا يضر رمع نع هريغو يناربطلا جرخأ ال

 تنك ايرذَي ملف نيكللا يف تلّضْاف كِناطلُس هلوق ىلإ ُدمحلا كلل بر اَي لاق ِهَّللا ِداَبِع

 هللا لاَ اين َفِيَع يرذن ال ُةلاَغَم لا ادب نإ نير ا الاَقَو ِءامّسلا ىلإ ادهَصق اًياَتكَي
 يضْبني امك محلا كل بَ اي لاق هان ان اي لاق 4 يبنغ لا اذان لا ام ملغأوْعَو لج
 ٍناَقْلَي ىَح يِدْبَع لاق اه اَهاَبْكَ َلاَعَتَو َكَراَبَت ُهَللا َلاَمَف ٌكِناَطْلُس ميِظْعِلَو َكِهْجَو ل

 ص ها .

 اهب هيزرجأاف

 .؟4 ىلإ ؟١ نم تايآلا ءرشحلا ةروس )١(

 , 4 7 ناتيآلا ؛ نجلا ةروس (5)

 .8 ةيآلا ؛نارمع لآ ةروس ()
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 مص معلا مرسل < ملا يح ىلا سا م ل ير عراد ا # ارا مرع#

 رلآو ميهاربإ ىلع تْيلَص اك دمحم لآ ىلَعَو دمحم لع لص ٌّمُهّْللا ©
 2 كاما ع ْ ام تاما مدا 5 ع 5 5 سا نا ل 3

 أمك دمحم لآ ىلعو ٍدمحم ىلع كراب مُهْلْلا « ديحبس كيمحح كنإ ميهأربإ

 .هنع هللا يضر ليل يبأ نبا نمحرلا دبع نع يراخيلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ ا

 هيه هما ج2 هرج 8 هس ناو ا ممك ا جامرو ل هام#

 2 5 مسا هج حتا يناس وقم# 4

 .تنا الإ َهَلِإ ال هلك يِناَش

 ..تنأ الإ هلإ ال هلوق ىلإ وجرأ كتمخَر مهللا نيبوركملا

 م وع م ما دلو همم ع . ت0 لا مار ملكا »ا نيك
 نم كب ذوغاو ءٍنيَقيْلا دعب قحلا يف ِكشلا ْنِم كب ذوعا ىنإ مهللا  ه

 5 00 - 2 ع 2 5 ها 2

 .نيدلا موي * ْنِم كب ذوغاو « ميجرلا ٍتاطيشلا

 تاوعغد يق هللا لوسر لاق لاق هنع هَّللا ىضر ةرسكب يأ نع دواد وبأ جرخأ ال

 و
 م

 .هنع هللا يضر ءاربلا نع سودرفلا دنسم يف يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح سرخأ ال

 .مونهملا :بوركملا (1)

 ا



 ها ع رن ه2 سرج يع عل ىلا رس سلا هم كحل
 يلح يف نإ ء ميحرلا نمحرلا وع الإ هلإ أل دحأو هلِإ مكهلإو#» - ١

 8 م ت# 2 يم ىلا 8# 6 2ك 1

 امب رْحَْبلا يف يِرُجَت يتلا ِكلْفلاَو ٍراَهْنلاو- لّيَثلا ٍفاليخاو ضرالاَو ٍتاوْمَسلا
 َّثَبَو اَهِتْوَم َدْعَب ضْرألا هب ىَتْحَأَف ِءاَم ْنِم ِءاَمَّسلا َنِم ُهّللا َلَرْنَأ اَمَو سانلا ُحَمْني يم شارع لع 9 رع 8 سا

 ضألاو ِءاَمَسْلا َنيِب ِرَخَسُملا باَحسلاو حايّرلا ٍفيِرْصَتَو ٍةْباَد لك ْنِم اًهيِف

 . 29ه اَثلا َباَذَعاَنِقَوانيوُنْانَْرِفْغاَفانَمآ اننِإ انبَرط '24َنوُلَقْعَي مقل ٍتايآل
 ٍةَدَرَم ىلع ٌدَضَأ ءش َسْيَل هك يبنلا نع هنع هللا يبضر سنأ نع يمليدلا ىور ال

 . َنوُلِقْعَي ىلإ ٌدِجاَو ٌهلإ ْمُكْشِإَو نيتيآلا نيتاَع ْنِم نجلا

  ميِظَعلا شّرْعلا ّبَر هللا الإ َهَلِإ آل , ميِلَحْلا ميِظَعلا هللا الإ َهلإ ال- ؟
 . ميركلا شّرَعلا ٌبَرو ِتاَومّسلا ُبَر ُهّللا لإ هل آل

 ناك هيب هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر سابع نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأإ آل
 . ميِرَكْلا هلوق ىلإ ُميِلَحْلا ٌميِظْعْلا ُهّللا لإ ةلإ آل بركلا دنع لوقي

 َميِهاَرْيِإ ىَلَع َتْيَلَص اَمَك ٍدَّمْحُم لآ ىَّلَعَو ٍدْمَحُم ىَلَع َّلَص ّمُهّللا -* تاس ا #
 َميِهاَرْيإ ىَلَع َتْكَراَب اَمُك ٍدَّمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو ْميِهاَرْيِإ رلآو
 .ٌديِجَم ٌديِمَح كنِإ ٌميِهاَرْبِإ .لآَو

 )١( ناتيآلا فقرقبلا ةروس 215501 154,

 )"( ةيألا ءنارمع لآ ةروس 15
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 . هنع هللا يضر ةرحُم ني بعك نع يعفاشلا مامإلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ 10

 كل َكيِرَش آل َكَدْحَو ُبّرلا َتْنأ كن ٌديهَش انأ ٍءْيَش لك بر انو مُهّللا - ؛
 ُمُهّْللا كُلوُسَرَو َكُدْبَع ُدبَع [دّمَحُم اندّيَس نأ ٌديِهَش اَنأ ٍءْيَش ْلُك بره اَنْبَر ّمُهّللا
 ٍءْيَش لك ّبَوَو اَنَبَر مُهللا وح مُلك داَبِلا 3 ُديِهَش انأ ٍءْيَش لك بَ اير
 .لالجلا اذ اي ٍةرخآلاَو اينَّدلا يف ةَعاَس لك يف يِلْعَأَو كَل ًاصِْيْخُم ينعم
 : _ضألاو ِتاَوْمَسلا َر رون : هللا بألا مع «ٌبجتْساَو ْعَمْسِإ 1 .ماركإلاو
 . ريكألا ريك ُهَّلْلا ءليكولا َمُعِنَو هللا َيِبْسَح يس نبكألا ٌرْبكأ ُهّللا

 د وفي هل ين تحمس لا هن هلا يروا نب ديو دوب جرا ا

 يضر سنأ نع يذمرتلا جرخأو كالا يعأ هللا ليكولا دعب هلوق ىلإ انْبَر ْمُهْلل ةالص لك

 .اهنم اورثكأو اهومزلا يأ ماَركإلاَو لالا اًذاّيِب اوُظِلأ هلي هللا لوسر لاق لاق هنع هّللا

 ِرْبْقلا ِةَئثِفَو رْمُعْلا ِءوُسَو نّبُجلاو لْخُبلا َنِم كب ُدوُعَأ يّنِإ ّمُهّللا  ه
 .ربَعْلا باَذَعَو

 .هلع هللا يضر دوعسم نبا نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ل

 ام َحِلاَص ينم ْعَردت لَو يع ةقرَط يفت ىلإ ينلكت آل ْمُهللا

 .دحملا ٌكلْنِم 00 ّدَجلا اَذ ٌمِصْعَي لَو ٌتْيَطْعَأ اَمِل عزان آل ُهَنإ ينتيطغأ

 .اهنع هللا يضر رمع نبا نع يناربطلا ءاعدلا اذه ثيدحح جرخأ [0

 ايْنُدلاو ِنيدلا يف َةَمِئاَّدلا َةاَقاعُملاو ةيِاَعلاو َوْفَعلا كْلأْسَأ يّنِإ ّمُهّللا
 .ةرخآلاو

 . هنع هَّللا يضر سنأ نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 1[

 .اهرخآ :ةالصلا ربُد ١١(

 . كتعاطب لمعلا هعفني امبإو .فانغ كدنع ىنغلا اد عفني ال يأ ٍدَجلا كيم ّدَجْلا اذ مصعي ال (؟)

1:3 



 مم

 م 0 ا يف

 . ايهنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع دمحأ مامإلا ءاعدلا اذه ثيدح جرتأ  [-ل

 مهمل 2 2 ةمام عمم يم عك تا ساعت
 قدا نسححو ةنامألاو ةفعلاو ةمصعلاو ةحبصلا كلاسأ ينإ مهللا -

 .رَدقلاب اضرلاو

 , نينه هللا يضر رمع نبأ نع ءاربلا ءاعدلا !ذع ثيدح جرخأ 4



 ل هللا ملآ ,©04 ٍميِحّرلآ ٍنْمحَرلآ وُ لإ هل |! آل ٌدِجاو هْلِإ ُمُعُهْلِإوظ - ١

 َمَم انبتكاف َلوُسَرلا انعبتاَو َتْلَرْأ اَمب انمآ اَنيَرإ .©"74 ُموُيَعلا يَحلا َوُه لإ َهَلِإ
 2” 4 َنيِدِهاَشلا

 نيتيألا َنيَناَه ف مظل هللا مس نأ 2 يبنلا نع هريقعو دمحأ مامإللا جرخأ -[ل

 . نار عمع لآ ةحتاقو دحسأو هلإ مكطإَو

 هلإ آل ٍيْيَس لك َلْبَق ُهّللا لإ هلإ ال- ؟
 .ٍءّْيَش لك ىنفَيَو انُبَر ىَعبي هللا الإ

 ل َلاَك ْنَم هي هللا لوسو لاق لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يناربطلا جرخأ
 نخل ملا نم فو هئيش لع يو هلوق ٍءئيش لك لب ُهَّللا لإ هَل

 دنع [دمحم انذيس َّنَأَو ُهَّل ] كرش ال هدو هللا لإ لإ آل نأ ُدَهشَأ -

 1 هالو لشتو أ كيو هل دي نأ كوس

 . قح زانلاو ّقَح َةنَجلا

 لى ع ماع

 دقني هللا لوسر نأ هنع هّللا ىضر تماصلا نب ةدابع نع ملسمو يراخببلا جرخأو آل

 نم ناك ام لع َةّنَلا ُهّللا ُهَلَخْدَأ ٌقَس راثلاو هلوق ىلإ ُهَللا الإ َهَلِإ آل ْنَأ ُدّهْشَأ َلاَق نم لاق
 , ءاَض اَنَيأ ةّيزاَمَكلا هلا باوثأ ْنِم لَمَع

 *5١507, ةيألا قرقبلا ةروس 19

 * 65١ ةيآلا .«ثارمع لأ هرووس (5)

 هال ةيألا .نارمع لآ ةروس +

 ا



 ىَلَع اَهَتْلْعَج امك ٍدّمَحُم ىَلَع َكِتاَكَرَبَو َكِتاَوَلَص ّلعجما مهلا -

 .ٌديِجَم ٌديِمَح كن ميِهاَرِبإ

 .لسرم نسا نع يضاقلا ليعابسا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ [0]

 كب كرش ٍرشْنأل مُهَّنلا كاي الإ بعت ال ٌمُهّللا ءَتْنَأ لإ ةلإ آل مهلا -

 . بْنَ لإ َبوُنذلا ُرِفْعَي ل ُهَّنإَف يل ُرِفْغاَف يِسْنَن ٌتْمَلَظ نإ ا ءائيش

 .مالكلا ٌبححَأ ْنِم لاق هنأ كي هللا لوسر نع هنع هللا يضر يلع نع دانه جرخأ - ال

 .َتنأ لإ َبوُنّذلا ٌرِفْغَي ال هلوق ىلإ َتْنَأ لإ هلإ ال ّمُهّللَأ ٌتاَمِلَكْلا ِءالُوَه ىلاَعَت هللا ىلإ

 لإ َهلإ آل ْنَأ ُدَهْشَأ َكِدْمَسِيَو ْمُهْلْلا َكَئاَحْبُس وِدْمَحبَو ِهَّللا ٌناَحْيس - 5

 يلع ُبْنَو يل ْرِفْغاَف يِسْفَن تْملَظَو آءوُس ُتْلِمَع َكِيَلِإ ُبوُنَأَو َكُوِفْعَتْسُأ َتْن
 . (اتالث) َتْنَأ لإ َبوُنُذلا ٌرفْغَي آل ُهَنِإ

 هلكت هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر معطُم نب ريب نع هريغو يئاسنلا جرخأ 1
 يف تار تالق ثنأ الإ هلوق ىلإ كِدَمَحِبَو مهلا َكَناَحْبْس ِهِدْمَحَِو للا ناَحْبس لاق ّنَم

 مُهْللا كئاخبس ةهدصخبو هللا َناَحيُس َلاَق نمو ِهْيَلَع ٌمسبْطَي ,عباطلاك ناك ٍرْكِذ سيت

 يف اَلَق ْنَمَم ِهْيَلَع ُعَبَطَي عباطلاك َناَك ٍرْكِذ سيمت يف ِتاّرَم ٌتالَك َتْنَأ لإ هلوق ىلإ َكِدْمَحِبَو
 . هَل ةراَفَك تناك وْعَل_سلخت

 َْجْرَي كيل ُهلُك ُر ١ َكِدَيِب ُهّلُك ُكْنُملا َكَلَو هلك ُدْيَحلا كل ب
 2 ريخل 0 من ىاكع روك ل مُهَّللا-/

 ٌرفَغا مهلا ريِدَق ِءْيَش لك ىلع َكْنِإ دمحم نا لها ُهْرسَو هيِنالَع ُهَلُك رمآلا

 المع يِنَقُرْراَو يرْمُع ْنِم َيِقَب اَم يِف يِنْمِصْعاَو يبون نم ىضم | أم ميوج يل
 . نع هب ىضْرَ

 ذإ يلصأ انأ انيب لاقف قو يبنلا قىأ هنأ هنع هّللا يضر ةفيذح نع دمحأ مامإلا جرخأ ال

 كَل َلاَذ قي يبنلا لاقف ينَع هب ىضْرَت هلوق ىلإ ُهَلُك ُدْمَحلا َكَل ٌمُهّللَأ لوقي ًالكتم تعمس
 هيلع لميربج نأ يطويسلل ىريكلا صئاصتملا يفو لجو َكْيَر ديبحت َكْمْلَعُي كاتآ

 ,هنع هللا يضر بعك نب يبأل اهمالع مالسلا



 ءاوهالاو لامعالاو قالعالا تاركنم نم كب ذوعا ينإ !-4 م ءمّضب هن كم همايكف هما م 8 مك مل هم# 2
 ٍِءاودالاو

 . هنع هللا يضر سنأ نع مكانا ءاهعنلا اذه ثيدح جرخأ ل

 5 هام تالا هارب 2< 2 مها 8 سل م عام مام 2 6 سار

 الَو يل ٌركْاو ّيَلَع ٌرصنت الو ينرصناو ُيَلَع ْنِعَت الو ينعا ٌبَر - 4
 007 مج تماقس ا م وأ 0 ل 0

 بز ء يلع 27ىغب نم ىلع ينرصناو يل ىذهلا ريسيو يندهأو يلع ركمت

 هاو كيل (9انبخُم كل اعاوطب كل ابِغاَر كَل اركاذ َكَل اَرِكاَش كل يبلع

 هنا ماس م

 ددسسو ينجح تبن يتوعد ُبِحأو يئبوح ليغاو يتبوت 0 بَ : ايم

 . يِرْدَص ©ةَميِْخَس ُلُلْساَو يبْلِق دْهاو يِناَسِل

 امتع هللا يفر سابع نبا نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 2
 ع 8 مهول ا هموقعمل 00 307 هم اى# 2 2

 يرُمأ ٍدِشارمل كيِدهتْساَو كرِفَغَتْساَو يبنَّذِل كرِفغتسا ينإ َمُهْللا ٠
 1 1 ام ما ما مسك ن5 00 ع

 . يبر تنا كنإ ْيَلَع ْبتف كيَلِإ ٌبوتاو
0-0 

 .ًايهنع هللا يضر رمع نبا نع ةييش يبأ نبأ ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ - سل

 )١( ملظلا : يغبلا : ىَنَي .
 ) 25اهتم :ًاتيخم

 . ةتيغض : ةميخحس يف

0 



 ِناَعَد اَذِإ يِعاَذلا ٍةَوْعَد ٌُبيِجُأ ٌبيِرَق نإ ْيَع ٍيِداَبِع َكَلأَس اًدإر# ١-
 ساه سا

 ٍءاَعّدلاِ َتْرَمَأ َكْنِإ ّمُهّللا ٠ 210ه نودي ْمُهْلَعَل ب اوُنِمْؤُيلَو يف يل اوبيجتسيلف
 دمحلا نإ َكِيَ كل كيرش ال َفِيبل َكِيبل ٌمهّللا َكِيبل ِةَباجإلاب تلفت

 مل ٌدْمَص .دحأ ُدرَق َكنأ ُدَهْشَأ يّنإ مُهّلل كل كيرش : 9 َكِْلُملاو كل ةّمُعْنلاو

 زانلاو ّنَح َكْواَقِلَو ٌقَح َكَدْعَو ْنأ ُدَهْشأَو . ٌدَحَأ ٍاوُفُك كَل ْنُكَي مل ذلوت مَلَو د
 سا و ع

 انَيوُنذ اَنل ْرِفَغا اَنبَر  ءِروُبُعلا يف ْنَم ُتَعِبَت . م كن اَهيف َبْيَر ال ٌةَيبآ ُةَعاَّسلاو ٌّقَح

 . #9 َنيِرِفاَكلا .مْؤَقلا ىلع اَنْرُصْناَو اَئَماَدُقَأ ْثْبَتَو اًنرْمأ يف انفاَرْسِإَو

 يِداَبِع َكْلَأَس اًذِإَو ارق يبنلا نأ هنع هللا يضر رباج نع هريغو يقهيبلا جرحأ د ل

 ُفْنِإَو هلوق ىلإ ةباجالاب َتلْفَكَتو ٍءاَحّدلاِ َترَمَأ كلِ مهلا لاَقُف ةيآلا ٌبِيِرَق إف يفَع

 .روُبقْلا يف ْنَم ُتَعِبَت

 تيِمُيَو يحي ُدمَحلا ُهَّلَو كّلملا ُهَل ُهَل هل َكِيِرَش آل ُهَدَحَو هللا الإ ةلِإ آل - ؟
 ص 2

 لا

 5 ما سارا سا راع < سس ري سا اس رك رس

 .(ارشع) ٌريِدَق ٍءُيَش لك ىَلَع وهو ريخدلا ِهِدْيِب توُمَي آل يس َوُهَو

 نأ هنع هللا يفر يراصتألا بويأ يبأ نع ةديج ديناسأب هريغو دمحأ مامإلا جرخأ [ 
 لكي ل هللا َبْنَع ارم شع ريد هلوق ىلإ هللا لإ هلإ آل ٌحِبْضُي نيج َلاَق ْنَم لاق ولو يبنلا

 م

 قثعك هل ّنُكَو ٍتاَجَرَد رْشَع اهب ُهَعْفَرَو ٍتاَئْيَس َيْشَع اب ُهْنَع اَخَتَو ٍتانَسَح َرْشَع اَهاَف ِةَدِحاَو

 1 )0١م ةيآلا .قرقبلا ةروس .

 ,؟5 #2 ةيآلا ءارمع للا ةروس فة

 نيظفاح- نيلكوم : ةَحْلْسُم و .
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 اَاَق نِإف َنُهمِواَقُي الَمَع ٍدَمْوَي لمعي لَو هرجخآ ىلإ اجلا وأ ْنِم ٌةَحلشَم ُهَل ّنكَو باقر رش

 ةياور ينو ٌتيِكَو يح ةدايزسب دمحأ ماسمإلل ىرخأ ةياور يفو ؛كِلُذ لثمف يسمي نيج

 .ٌريَخلا ِهِدَيِب تومي ال يح وهو ةدايزب يمليدلل

 امك ٍدْمَحُم رلآ ىَلعَو ِدْمَحُم ىلع َِتَكَرَبَو َكَِرَلَص ْلمُجا ٌعُهللا -*
 . ٌديجُم ٌديَِح كن ٌميِجاَرْبِإ .لآو ىلَعَو ْميِهاَرْبِإ ىَلَع اًهَتلَعَج

 . السرم نسا نع ةبيش يبأ نبا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ [.]

 ُدَهْعَأ ين ٍةداَهَّشلاو بِيَملا ماع ضزألاو ٍتاودَمّسا لا ٌَرِطاَف ٌمُهّللا - 4
 كلل كرش ال كَدخَو تن الإ لإ ال نأ ده يأ ايدل ةايحلا هذه يف كيل

 تا سا ارق

 موي هنو آدِهع 7 لمْجاَف كيم رب أ آل ينإو رذكلا نم يِنْذِعاَبتَو
 . ًداَعيِملا ٌفِلَخَت آل َكْنِإ ةمايقلا

 لوسر تأ هنع هللا يضر دوعسم نبأ نع حيحصلا لاجرب دمحأ مامالا جرخأ آل

 ٍةَمايِقْلا م موي ٌّلَجَو رع هللا َلاَق داعيملا هلوق ىلإ ٍتاوُمَسلا ٌرطاف مهلا لاق ْنَم لاق هتيق هللا

 تربصخأف ليهس لاق ندا ُهّللا ُهُلِخْدُيَف ُهايِإ هوُوأف ًادْهَع يِدنِع َدِهَع يدْنَع َّنِإ هيكبالخ
 لوقت : يهو الإ ةيراج انلهأ يف ام لاقف اذكو اذكب ينريخأ ًائوع نإ | نمحر لا دبع نب مساقلا

 .اهردخ يف اذه

 ءىَسَو © ماذجلاو ِنوُنجلاو"” ص َربلا َنِم كب دوم ين مهلا -ه
 0 ماقسالا

 .اهنع هَّللا يضر ةشئاع نع دوادوبأ ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 1

 .ًاملؤم ًامكح ضيرملل ببسيو ضيبأ ًارشق هلك مسجلا يف ثدحي ضر :ٌضْرَبلا )١(
 ,اهعطقتو عباصألا مدجل كلذي يمّسو ءاضعألاو محللا طقاست هيسيسسي صريبلاك 3 : ماذجلا 2

 . ضارمألا ؛ ماقشألا (*)
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 هد اما يارم#

 رهف الو يبنأب تلوتغاو يفت تنل كب انأو ينو تن ا

 .هنع هللا يضر يرعشألا كلام يب نع قابلا ءاعدلا !ذه تيدح عا

 ْمَل امو ُهْنِم َتْمِلَع ام هِلجآو هِلجاَع هلك ريَخلا ْنِم َكلأسأ يّنإ هللا

 انديَس ٌكِلوُسَرَو ٌكّيِبنَو كُدْبَع َكِلَأَس اَم ام ٍرْيَخ ْنِم َكنأْسأ ينإ مهلا ْمَلُعَأ

 َكِيينو َكْدْبَع ُهْنِم كاعتْسا ام ٌرَش ْنِم كب ُدوُعأَو ّمّلَسو ِهْيَلع هللا ىَلَص ٌدُمَحُم

 عَ نجلا كلاس يّنإ مُهّللا ِمّلَسو هْيَلَع هللا ىَلَص ٌدَمَحُم اًنُدْيَس كِلوُسَرَو
 وأ لوك ْنِم اَهْيَلِإ َبرَق امو ٍراثلا ّْنِم كب ُدوُعُأَو ,ِلَمَع وأ رلؤق نم اهيل برك

 ٍءاَضَق ْنِب يل َتْيَضَق او هَل اريح يِ ِءاصَق لك لَعَجَن ْنأ َكْئأْسُأَو لمع
 يب يبل

 .ادشر هتبقاع لعجاف

 . اهنع هللا يضر ةشئاع نع مكاحلا ءاعدلا !ذه 00-5- جرت - ال
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 يف ام هَل مون لو نس ُهَذَحأَ ال مقل يلا وُ ا هلِإ آلكللا»-١
 ام ُمَلْعَي هنْذإب ّذِإ ُهَدْنِع ٌعْمْشَي يِنَّلا اذ ْنَم .ضزألا يف اَمَو ِتاوُمَّسلا
 ل 2 معا هم .

 ييزك غو هاش امي ل هملج نم ءْيَشب نوط لَو مُهفلَخ امو مهيأ

 اي ُلوُسَرْلا َنَمآ» © , ٌميِظَملا لعل َرْهَو امهم دوي لَو ضْرألاَو ٍتاوْمَسلا
 نب فرقت ال هِلْسْدو هُو ههحئالَمَو للاب َنمآ لك َنوُِمْؤُمْلاَو دبر م هيَ لن

 هلآ فلكي ال يِصَمْلا َكِيِإَوانْيَر َكَناَرْفُع انْعَطَو انْعِمَس اوُناقَ هِلْسُر ْنَم ِدَحَ
 نع 9 نع رع لاس لاف

 وأ انيس نإ اَنْذِحاَو : هل اًنِّيَر تَيستكأ اَم ام اًهْيَلَعَو ٌتَبَسَك ام اَهَل اًهَعْسُو لإ ًاسْفن

 الو انْير اَنْيَف ْنِم َنيِذْلآ ىَلَع ُهلَمَح اَمَك ًارصإ اَنيَلَع ُلِمْحَ لَو ايو ا ناسخ
 ىَلَع اَنْرُصْناَف انآلْوَم بْنَ اَنْمَحْراَو اَنَل ٌرفْغاَو اّنَع ٌفْعاَو ِهب اَنَل َةَقاَط آل اَم اَنْلُمَحَت
 نر رانلا َباَذَعاَنِقف َكناَحْبْس الِطاَب لَه تقل ام انبرإ» < (04َنيِرِفاَكْلآ .موقلآ

 اًنْعِمَس اسّنِإ انبَر ءراَصْنَأ نم َنمِلاَّطلِ امو هتْيَرْحَأ دقق رتل لعدن ْنَم َكْنِإ

 اَنَع ْرَفَكَو انيوُنُد اَنْل فَعاَف اَنَيَر ءاّنَمآَف ْمُكبرِ اونمآ نأ ٍناميإلل يداتي ًايِدانُم

 ةمايقلا َمْوَي انزحت الَو َكِلُسَُر ىلَع انَبْدْعَو اَم انثآو انير ءِراَربلا مانو انتاكَيِس

 , 2©2ه«داَعيِملا ٌفِلْخُت آل كن

 يآ أرق نم هيك ِهّللا لوسر لاق لاق هنع ِهّللا يضر ةداتق ي يبأ نع ينّسلا نبا جرخخأ 10

 ةريره يبأ نع يذمرتلا جرخأو َّلْجَو ّْنَع ُهَللا ُهَئاَغَأ ٍبْرَكْلا َدْنِع ِةَرَقَبْلا َمِتاَوَحَو يسّرْكْلا

 , ال62 ةيآلا ,ةرقيلا ةروس (1)

 ,؟ خ1 احم ناتيألا «ةقباسلا ةروسلا (؟)
 .194 يلإ 153 نم تايآلا «تارمع لآ ةروس ()

 ماب



 يم يآ اَهبِفَو ةَرقبْلا نارا َماَنَس نو ٌماَنَس ٍءيش لكل لاق هنأ هي يبنلا نع هنع هللا يضر

 ٌةَدْيَس اهنأ هنع ِهّللا يضر ةريره يبأ نع مكاحلا ىورو ؛ يِسْرُكلا ذل نآرفلا يآ ة ةَديَس

 ةماهإ ,يبأ نع يلا نيا ىورو نم جرو لإ ٌناطيَش هيفو تيب يف أرقت رقت ال ِنآْرعْلا يأ

 لإ نجلا وخد َنْيَبَو ُهَنيِب ْلحَي مل ةبوتكم ةالص لك َرْيُد اًهَأرَك نم َّنَأ هنع هّنلا ٍيضر

 .نآرقلا نم ةيأ فلأ لدعت اهنأ دروو «ةريثك ثيداحأ اهلضف يف ماججو ٌتْوَمْلا

 0000 0 0 قيم ع# م م ا رع

 ل هللا الإ هلإ آل مدح هللا لإ هلإ آل زَبكَأ ُهّللاو ُهّللا ّهلِإ َهلِإ آل- ؟
 ةَوق الو لوس الَو ُهّللا لإ هَلِإ آل ءُدْمَحلا ُهَلَو ُكّلُملا ُهَل هللا لإ َهلإ آل هَل َكيِرَش
 . هّللاب الإ

 ْنَم لاق هنأ لَو يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نسح دانسإب يئاسنلا جرخأ  [ل]

 كِلَذ يف تام مث رْهش يف وأ ٍةَليَل يف وأ موي يف ِهللاب الإ هلوق ىلإ ٌربكأ ُهّللاو هللا الإ َهَلِإ آل لاق
 . بنَ ُهَل َرِفَغ رهشلا َكِلَذ يف وأ ةّليَنلا َكْلَي يف وأ مويا

 سارا م ميتال تاهل مقل م 200 6 سما مس #4 0
 ىلع تيلص امك هئيب لُهاَو َكِلوُسَرَو ُكِدْبَع ٍدَمَحُم ىَلَع لَص ٌمُهْللا -

 ّ و 5-5 صا < ل 5-5
 .ديجمم ديمح كنإ ميهاربإ

 .لسرم يعخنلا ميهاربإ نع يضاقلا ليعاسإ ةالصلا هذه ثيدح. جرخأ ]-[ 
 5 نات ياام هاش هر م اعلا وه عل ار 0 و

 . كاوِس ْنّمَع كِلضْفِب ينيَغاَو كِماَرَح ْنَع كِلالَحِب ينفكا مُهْللا - 4
 تايلك كملعأ الآ لجرل لاق هنأ هنع هللا يضر لع نع هححصو مكاحلا جرخأ [ل

 ينفكأ ّمُهّللا لق كنع هللا هادأل ًانيد < 'ريبث : لثم كيلع ناك ول هللا لوسر نهينملع

 8 ّ جارتما تا ا ّ عكا# 5

 . كِتَداَبِع نّسْحَو كِركذ ىلع ينعا ْمِهَّلْلا -

 ةئث هّللا لوسر نأ هنع هللا يضر ذاعم نع حييحص دانسإب هريغو دواد وبأ جرخخأآ 28

 َلوُقَت نأ ٍةالَص َّنُك ِربُد يف َّنَعَدَن ال ُداَعُم اي ٌكيِصوُأ َكُم كبح لاو نإ ٌداَعُم اي لاقو هديب ذخأ

 . َكِيدَبع نْسْحَو ٌكركْشَو كركذ لَع ء عَ ْمُهَّللا

 .ةكمب لبج :رييث 4١

6 



 منايبامارما م 2 5 م 3 ع8 رم ع - م ادعم ماه# م 3

 ٌتْيَلُطَو اءوس ٌتْلِمَع 7 كدمحيبو كناححبس تنا هل هلإ ال5

 ماهل س مر سهم < 86 قي هز صولا سا نقلي هكا < # عك هيثم م
 كدمَحيَو كناحْبَس تنا الإ ةلإ ال «ٌنيرفاغلا ريش تنأ كنإ يل رفغاف يسفن
 م1 ِ ىلإ مم ل مش م ملكا عا# مم ه7 «ماا# وعض معام8# لا سال
 هلإ ال « نريمجار لأ محرأ كئا كنإ ينمحراف يي تملظو آءوس تلمع بر

 ما 2 7 ةما# وحمد سو هي - 3-5 ماما عا جاسم م8

 َكنِإ ّىَلَع ْبتَف ىِسْفَن ت و اوس تْلِمَع ُبَر ُكِدْمَحِبَو َكَناَحْبْس تنأ الإ
 ما سما

 3 آيل

 . ميِحّرلا تاوتلا تنأ

 نع سنأ نع ركاسع نياو يقهيبلا هاورو ميِحْرلا هلوق ىلإ ّتْنَأ لإ َهَلِإ آل لاف ِتاَمِلَك ِهّبَر ْنِم

 ٍبِحاَص ْنِمَو ِءوُسلا ٍةَعاَس ْنِمَو ٍءوُسلا موي ْنِم كب ُدوُعُأ ين مُهّللا
 .ةَماقَمْلا راد يف ِءوُسلا ٍراَج ْنِمٌو ِءوُسلا

 . هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع يناربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ( 

 َنِم ينريجُت ْنأ ميِظْعلا َكرْمأَو ميركلا َكِهْجَوِب َكّلأْسُأ نإ هللا ١
 . رفَمْلاَو رْفُكلا َنِمَو ِراثلا

 هللا يضر ةركب يبأ نع سومرفلا دنسم يف يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح- جرخأ 1[
 ,كنع
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 رشع ةيداحلا ةضورلا
 اهرامثو اهلوصا

 2 مون لو هس ُهَدحأت ل موُيقلا حلا َوُه لإ ل54 ُهَّللا»-1

 مي

 ام ْمَلْعَي هئْذِإِب لإ ُهَدْنِع ٌعْفْسَي يِذَّلا اذ ْنْم ٍضْرألا يف امو ِتاوُمَسلا

 بيم عي هان اب لإ ٍدِمْلِع ْنِم ءْيَشب َنوطِحُي الو ْمُهَمْلَح اَمَو مهيدي
 باتكلا ليِزنت محو 2004 ُميِظْعلا | يَملاَوُمَو امُهظْفح ُهدويلَو ضْرألاَو ِتاوُمّسلا
 لولا يذ باقعلا ديدش بوتلا لاَ بْنّذلا ِرِفاَغ ١ ٠ ميلعلا ٍزيرعلا هللا : نم

 نَيَرِ 220 َنيِدِهاّشلا َعَم انْبمكاف اَنَمآ نير 22 59«ُريِصَملا ِهّيَلِإ َرُه لإ هلإ آل
 .(904َنيرِساَحلا نم َنْنوُكَدَ انمَحْرِو انل ُرِفْعَت مَ إو انسُفنأ ام

 نم دقي هلل ! لوسر لاق لاق هنع للا يضر ةريره يبأ نع هريغو يذمرتلا جرخأ - ل

 ها نو ين خايب طفش عطل دج يمك اد ديما اق ل يؤ محرق

 ُبَر هللا َكَراَبَبَو ِهَّللا َكَئاَحْبُس ءميِرَكلا ُميِلَحلا ُهّللا الإ لإ آل- *
 رض ْنِم كب ُدوُعَأ ين ٌمُهَّللا «نيملاعلا ّبَر هلل ُدْمَحلاو ء ميِظَعلا شْرَعلا ان ب 0 - ِك رء 2 م 5 ما 5 0-0

 . ُكِداَبِع
 ءالؤه هلي هللا لوسر ينملع لاق هنع هللإ يضر يلع نع هريغو لجأ ماعلا جرخأ ال

 نبا دازو َنيِدَأَعْلا هلوق ىلإ ُهَّللا لإ َهَلِإ آل الوقأ نأ ةدش وأ برك يب لزن نأ ينرمأف تايلكلا
 . كِياَبِع رش ْنِم كب ُدوُعَأ نإ مُهْللا حيحص دئس مصاع يبأ

 , 7862 ةيآلا قرقبلا ةروس )١(

 يق هل 21 تايآلا ءرفاغ ةروس (؟)

 .«نيدهاشلا عم اَنبتْكاف لورا اتْعبتاو َتْلَزنأ اب اَنَمآ اَنّبَرِ» يهو . 08“ ةيآلا «نارمع لآ ةروس (”*)
 , ؟# ةيآلا بقارعألا ةروس (4)

 ليما قاع



 َميِهاَرْبإ ىَلَع َتْيَلَص امك َكِلوسَرَو كِدْبَع دمحم ىَلَع لص مهللا © 2 ع ميلا هال سا يما لا مي جاما سرس # للا مارع#
 . َميِهاَرْبِإ لآو ميهاربإ ىَلَع تكَراَب امك دمحم لآ ىَلَعَو دمحم ىلع كرابو 9 سااص م6 ساس ا كاسل سار سا سا# ا كاما 2 8 م

 .هنع هّللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ .[0

 هلل ُدْمحلاو ءآريبك ُرَبكَأ ُهّللا ِءُهَل َكِيِرَص آل ُهَدَحَو ُهّللا لإ َهَلِإ آل-
 , ميكحلا زيزعلا هّللاب الإ َةَوُق الو َلْوَح آل ءَنيِمِلاَعلا ّبَر هللا َناَحْبُس ءآريثك
 . ينفاعو ينقٌرْراو ينِدْعاو ينْمَحْراو يب ٌرِفْغا ّمُهّللا

 ينملع لاقف ل يبنلا ىلإ ّيارعإ ءاج لاق هنع هللا يضر دعس نع ملسم جرخأ ال

 ٌمُهْللا ْلُق لاق يل امف يبرل ءالؤهف لاق ٍميكَسْلا زيزعلا ىلإ ُهّللا الإ لإ آل لق لاق هلوقأ ًامالك
 ةدايز ةياور ينو ,كتَرحآَو كابنُد كل ْمَمِحَن ٍءالْؤَه 35 ينقرزاو يندْهآو ينمحزأو لل ٌرِفَغا
 ا . هرخآ يف ينفاعَو

 ايْنّدلا نْمْحَر َنيٌرْطْصُملا ِةَوْعَد بيِحُم معلا تفِشاَك مهلا َجِراَف ّمُهّللا  ه

 . لاوس ْنَم ِةَمْحَر ْنَع اهي ينينغُ ٌةَمْحَر يمَحْرَت َتْنَأ امُهَمِيِجَرَو ةَرِخآلاَو
 ءاعد كملعأ الآ يبأ يل لاق تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هريغو مكاحخلا ىور

 نيد كيلَع ناك ْوَل َنيِراَوَحْلِل ُهُمّلَعُي ُمالَسلا هْيْلَع ىسيع ناك لاقو 8 هَّللا لوسر هينملع

 .كاوس ْنَم هلوق ىلإ مها َجِراَف ٌمُهّللَأ يلوُق َلاَف ىلب ٌتْلُق ِكنَع ُهّللا ُهاَضَقَل هلق ّمُث دحأ ُلْدِ

 «ىَّقَوَف َدَعَو ْنَم اَي رْفَفلا ِةَلَذَمَو ىّنِغلا رْطَب ْنِم كب ٌُدوُعَأ يْنِإ ٌمُهَّللا - 5

 يتْيِصْعَم ُهُرْصَم الو يتغاط ُهُرُسَ ْنَم اي ءَءاَسْأَو َمَلَظ ْنَمِل انل ٌرِفْغِإ َفَعَف َدَعْوَأَو
 . كَّرضَي آل ام يِل رِفَغاو َكُرُسَي اَم يِل ْبَه

 يضر ةباحصلا ضعب نع سودرفلا دتسم يف يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 13
: 
 . ميتع هلم

 5 ها مالم م 0 س7 6 2 مميع# يك عموم ع

 . ةئيدإ وا ةتمتش لجر متشل ينيذعت الق ٌرْشَب انأ اَمْنِإ مهللا 7

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع قازرلا دبع ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ  انل

5 



 ©”ةريرجلاب داوي آل ْنَم اَي ٠ َحيبفلا َرَئَسَو َليِمبلا َرَهظَأ ْنَم ماي
 ا َْمِساَو اي «زواجتلا ْنَسَُح اَي وُفَعلا ٌميِظَع اي ٌرتَسل

 يرحب ىو لك يهتم ان دول لك جلس ا .ةمح 0
 اَيَو انّدّيَس ايو انيَر أَي , اهقاَفْسَيْسا لبق .مهنلا ءىدقبم اي نَا َميِظَع اي . 5

 .ٍرانلاب يقل َيوُشَن ؟ ال ْنَأ ُهّللا اَي كأس اَنَتيْغَر َةَياَغ اَيَو اَنالْوَم

 . اههنع هّللا يضر رمع نيا نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 0

 )١( ةيانجيلاو بنذلا :ةريرجلا .
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 لسا سرس

 هللا َنَمآ لك َنوْسِمْؤُملاو ِهَْر ْنِم بَلِ َلِزْنأ اَمِب َلوُسَرلا َنَمآ - ١
 كارم اًنْعطآو َنْعَِس اواو ِهِيُسُي نم ٍدحأ نيب قرن آل هِلْسَْو كَ هَتكْئالمَو
 ام اهيلعو تَبَسك ام اَهَل اهَعْسو الإ ًاسْ هللا ْفْلحُي ال ءٌريِصَملا َكّيْلإَو انبَر

 اه ارصإ اَنيَلَع لحم الواب ءاناطخأ و :أ انين نإ انّدِخاؤت 5 ال اني 2ٌَبَسَتكا

 ْرِفَغاو اَنَع ٌفعاو ِهب اَنَل َةَقاَط آل اَم َنلْمَحت الو انبَو ءاَنَْق ْنِم َنيّذلا ىلع ُهتلَمَح

 َمَم انلعجت ال انبَرو . 2904 َنيرِفاكلا .موقلا ىلع ان ”صْناَق انالُؤَم بْن انمحَراَو انّ

 . 207 نيحتاَفلا ريش َتْنَأَو قحاب انوق ْنيِبَو انني خئفا انُيَر»- (7 4 نيِلِاَظَلا .موقلا

 ناتيآلا لاق ه6 يبنلا نع ايبنع هللا يضر دوعسم نبا نع ملسمو يراخبلا ىور ال
 هلوق نم امهو ةريثك ثيداحأ (مهلضف يف دروو هاتفك ٍةليل يف اَضأَرَق ْنَم ٍةرَقَبلا ٍةَروُس رخآ ْنِم

 . ةروسلا ٍرخآ ىلإ لوُسّرلا نمآ ىلاعت
 ُتيِمُيَو يمحي ُدَمَحلا ُهَلَو ُكْلَملا ُهَل ُهَل َكِيِرَش آل ُهَدْحَو ُهّللا الإ َهلِإ آل ؟

 اميل يعم لَو َتْيَطعَأ امل عام آل هللا ءٌريِدَق ِءْيَش لك ىَلَع َوُهَو ريحا هديب
 إ هللا ال 0 ءوللاب الإ ةوق الو لوخ ال « ءّدجلا كن دل اذ مُقنَي الو َتْعَنَم

 ٍِق

 ١ لإ هْلِإ آل ٌيْسَحلا مانثلا ُهَلَو لِضْملا ُهَلَو ٌةَمْعْنلا ُهَل هل ُهّيِإ الإ ُدْيَ ال
 . نورِفاكلا ةرك ولو نيذدلا ُهْل 1 ّنيِصلْخحم

 ناك قي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا نع ملسمو يراخبلا ىور 1

 تارا رنا تا ُك دل

1 4 

 المج قمم ناتيألا .قرقيلا ةروس )١(

 ,11ل/ ةيآلا «فارعألا ةروس (7)

 , م١ ةيآلا ءةقباسلا ةروسلا (*)

5 



 ىلإ تيلععأ ان قنات ل مهلا ردت ىلإ ٌهّدحو ُهَللا لإ د آل لاق َمّلسو ٍةالَصلا نب رف اذإ

 ريد يف لوقي ناك قي هن أ امهنع هَّللا يضر رييزلا نب هللا دبع نع ملسم ىورو ءُّدحلا كنم

 هلوق ىلإ للاب لإ َةَوُق الو لوح ال ٌريدق ىلإ ُهّدحو ُهَللا لإ هلإ ال ملسي نيح ةالص لك
 .نورفاكلا

 لآ ىَلَع َتْيْلَص اَمك هيرو هجاوأأ ىَلَعَوٍدمَحُم ىَلَع ّلَص ْمُهَّللا -*

 كنإ ميهاربإ ىَلَع ٌتكَراَب 5 هتيرذو ِهِجاَوْرَأَو دمحم ىَلَع ُكراَب ميهاربإ

 . هنع هَّللا يضر يدعاسلا ديمح يبأ نع يراخبلا ةالصلا هذه ثيدح. جرخأ 0

 شزعلا ْبَر َتْنأَو تلكوَت َكِئلَع َتْنأ لإ ه أ! ل يبَر َتْنأ مُهّللا - ؛
 يللا للاب لإ هو ؛ لَو لوح ل نكي ماضي مل امو نا هللا ءاَضاَم « ميظنلا
 ٍءْيَش لكي طاح دَ ؛ هللا نو ٌريِدف ِءْيَش َلُك ىَلَع هللا نأ ملأ , ميلظغلا

 ما هع 0 نك 1 5 عض هاش

 اًهتيِصاني ٌدحآ هتلئأ ةباَذ ّلُك ٌرَش ْنِمَو يسْفَن ُرَش ْنِم كب ٌدوُحَأ ينإ مِهْللا ءاملِع

 . ميقتْسُم ٍطاَرِص ىلَع يبد نإ

 ام لاقف كتيب قرتحا دق هنع هللا يضر ءادردلا يبأل لاق الجر نأ ينسلا نيا جرحأ 1
 لوأ نهلاق نم لقي ِهّللا لوسر نم نهتعمس تاملكل كلذ لعفيل لجو زع نكي مل قرتحا

 َتنأ ْمُهْللا حبصي « ىتح ةبيصم ُةْبِصُن مل راهتلا رخآ نحلاق نمو يس ىقح ةبيصم هبصت مل هرامن

 ءيش هلام الو هلهأ الو هسفن يف هبصي مل لاقو رخأآ قيرط نم هاورو مِقَتسُم هلوق ىلإ يز

 ام قرتحسا دقو هراد ىفإ اوهتناق هعم !ومأقو ماقف أب اوضيغأ لاق مث مويلا اهتلق دقو ههركي

 .ءيش اهيصي منو اهلوح

 ٌميِحَر ٌروُمَع َكْنِإ ءٌميِلَع يمس َكْنِ .ميِظَع ٌقالَخ َفّنِإ ّمُهّللا -
 يل ٌرِفغإ :ميرَكلا ٌداوجلا ٌرِبلا َكْنَأ مهلا 5 .ميلظشلا شرزعلا بر ٌكنإ
 ينّلِْدَأَو يلِضُت الو ينعفراو ينْرِجَْأَو ينوتساو يقرداو ينفاعو ينمحراو

 . َنيِمَحاّرلا محْرَأ اَي َكِتْمْحَرِب ةّنجلا

1 



 يل لاقف لي هللا لوسر ىلع تلخد لاق هتع هللا يضر رباج نع يمليدلا جرخخأ - ا

 ريخ كَل ُعمت ًافنآ ليربج ْنِهنَمْلَع ٍتامِلَك ْنِم كيلإ ٌبَحَأ ٌةَّرْشع ىدحإلا ٌرْيَغأْلا ءالؤه

 مهلا ىلق لاق ّيلإ بحأ تايلكلا ءالؤهو جاتحمل نإ هّللاو هّللا لوُسَر اي تلق ةرخآلاو اينّدلا

 .نيمحاّرلا مَحرَأ اي هلوق ىلإ ٌقالخ كن

 اًئاسأ اًذِإَو اوُرسْعْبَتْسا اوئسحمأ اَذِإ َنيِذْلا َنِم ينلعجا ّمُهّللا - 5

 او رفغتسا

 .اهنع هّللا يضر ةشئاع نع ةجاع نبا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ .[ل

 - لامك ى# 7 ما سا سا 2
 او ٌيِرْحَم َرْيَغ ًاَدرَمَو ٌةّيَقَن ٌةَنيِمَو ةّيِوَس ٌةَغيِع ةشيع كلاسا ينإ ّمُهّلْلا ٠

 .اههنع هّللا يضر رمع نبا نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثيدح جرت[ 2[ 



 ل ٍطْسِقلاِب امِئاَق أعلا اوُلوأو ةكئالملاو َرُه لإ ةلإ ل هلأ هللا دهس ١
 دهس امب ُدهْشَأ انأو ,2 04 مالشسإلا هللا َّدنِع َنيَّدلا نإ ميكحلا زيزعلا وه لإ دل

 . ٌةعيِدَو ُهَدْنِع يِل يهو َةَداهَّشلا ِهِذَه َهّللا ٌعِدؤَتْساو هب هللا

 هللا دِهَش أَرَق ْنَم نإ لك يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع خيشلا وبأ ىور - 0
 ده اَذَه يِدّبع ليقف ةَمايِقلا موي دب ةىبج هرخآ ىلإ ُدَهْشَأ انأو لاق من  ةيآلا وه لإ لإ ال هنأ

 . ةلدللا ! يِدْبَع اوُلِخْدأ ٍدهعلاب قو ْنَم ٌقحأ انأو ًادْهَع لإ

 َكتكئالم هب ْتَدِهَشَو َكِسْفَتِل هب تدهش امب ُدَهْشَأ ينإ هللا - ؟

 ٌناكم يتداهش ٌتتكاف هب تذهش أمي ُدَهْشَي مل نمو ملعلا ووأو ٍكوابنأَو

 ينإ ْمُهّللا 4 .ماركإلاو . لالحلا اذ اي َتكَرابَت مالسلا َكنِمَو ُمالّسْلا ّتنأ هيَداهَش

 .ٍراَثلا ّنِم يِتبَكَر لاكف كنس
 هتالص نم غرف اذإ لوقي ناك هلو يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع يمليدلا ىور-ال

 .راثلا َّنِم هلوق ىلإ ٌدّهشأ ينإ َمُهّللا

 .ميِظَعلا ميِلعلا للا لإ ! ةلإ آل .ْميركلا ميِلَسلا هللا لإ ةلإ ل - م
 تو ِهَّلل ُدْمَحْلاَو . ميركلا ٍشرعغلا ترو عيسلا ِتاوُمَسلا بر هللا ناحسيس

 اد ريم م اَنْفَوَتَو ًارْبَص انيْلَع ٌغرْفأ انيرط ,نيملاعلا

 لاق لاق هنع هللا يضر لع نع هحصصو ريرج“ نيأو ةريغو دهحأ مامؤلا جرخأ  [ل]

 )١( كمه ناتيألا تارمع لآ ةروس 594

 ةيألا «.فارعألا ةروس (؟) 15
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 وا رحبلا ٍدَبَر لثم تناك ْنِإو كبوُنُذ ٌتَرِفُم ُنِهَْلُق اذإ ٍتاَمِلَك َكُملعأ الآ و هللا لوسر
 ّبَر ِهَّل ُدْمَحْلاَو هلوق ىلإ ٌميركلا ٌميلخلا ُهّللا لإ َهَلِإ آل كل ٌروُفغم ُهْنأ ْعَم ِرَّذلا ددع لثم
 . :جرغلا تايلك» يه لع لاق تايعلتلا يف يعلخلا دأز نيملاعلا

 رلأ ىَلَع َتْيَلص امك ِهَييِرُدَو ِهِجاَوَْأ ىلَعَو ٍدّمَحُم ىلَع لص ٌمُهللا - 4

 َكْنإ ميهاأربإ لأ ىَلَع ٌتْكَراَب امك ِهِتيَرْدَو ِهَجاَوُرَأَو دمحم ىلع ُكراَبَو ميجاربإ

 .هنع هللا يضر يدعاسلا ديمح يبأ نع دمحأ مامإلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ  [س]

 ا

 ٌفاخأ امم رع هللا ًاعيمجج ِهِقْلُخ ْنِم رع ُهَللا ءٌريكأ هللا ربك هللا -ه

 ضزألا ىَلَع م مق نأ ِءامّسلا ِكِسْمْملا َوُه لِ هلإ آل يِذّلا ِهّللاب ُدوُعَأ ُرَذَخَأو
 هعايضأَو هعابتأو دوج مرش اخي نم ىمسيو) نال هِدْبَع رش ّنِم هنْذِإِ الإ

 كراج ْرَعَو وانت لج ْمَِّرَش ْنِم ًاراج يِ ْنُك ّمُهَّللا ٠ سنإلاو نجلا ّنِم
 . «انالثو ُكريَغ هَل الو كّمسا كرابتو

 لك ينلا نع امنع هللا يضر سابع نبا نع حيحص دنسي هريغو اوطلا جرخأ ل

 . ِتاّرم ثالث كّريغ هّلإ الو هلوق ىلإ ربك ٌربكأ هللا ْلُمَف كب وطسي نأ ْفاَحَت ابيهم َتْيَتَأ اَذِإ لاق هنأ

 تاس ”” 0 مج ع هماه م 7 يل

 ْنَم ٌرَش ْنِمَو هِنطَب ىَلَع يِشْمَي ْنَم رش ْنِم كب دو ينإ ُمُهْللا -5

 . عبزأ ىَلَع يشْمَي نمع رش ْنِمَو نيلجِر ىَلَع يِشْمَي
 . (يهنع هَّللا يضر سابع نبا نع يناربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 2

 مسا مسمع 2 هروم ق4 8 هام ع

 . كاَقْلأ ىّنَح هب ينبت ِهلْمَأو_مالْسإلا ّيِلَو اي

 .هنع هللا يضر سنأ نع يناريطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 1

 ْنِم ًائْيَش ُبّذَعُت الَو يِجوُر ُهَتبَرْشَأ اَمُك يِْلَق ناميإلا برشأ ّمُهّللا -

 هلعدّللا يضر ةريره بأ نع سودرفلا دنسم يف يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 0

13 



 .ةرخآلاو ايْنّدلا يف اهب ُهُتفاَكأ ةمعِن يِدْنِع رجافل ُلَعَجَت آل ّمُهّللا - 4 م عدل م ِ . لى سم مار

 . هلع هللا يضر ذاعم نع يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ [ 

 اَنجَتَو ٌةْنَجلا انلجذأو انِم لّبَقَتَو انَع ضزاو انمَحْراو انَل ٌرِفغا َمُهْللا - ٠ سام عار مب تأ م# 3 هيمصر هه 0 هاعاو مام. 5 ع
 يتم مشع ىلا ىو نك 5
 . هلك انناش حلصأاو رانلا نِم

 .هنع للا يضر ةمامإ يبأ نع ةبيش يبأ نبا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ [ 

 ِ 8 سام مها مام 5 م ماه ََك

 .كاوِس ْنّمَع َكِلْضَمِب اَنيْغَأو َكِلالَسِب اًِفْكا مُهّللا ١
 .هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يركسعلا ءاعدلا اذه ثيدح جرمخأ [ 

 ا لام م . مل 2 يو

 . يالوم ىنغو يانغ كلاسا ينإ مهللا 5

 .هنع ِهَّللا يضر ةمرص يبأ نع ملسم ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 1[

 8 ده م لما لمس 2 م - م سوح م8 ساحل ل

 اي ىتمْعِن ىلو ايو ىتدِش ذنِع يبجاص ايو يتبرك دنِع يتدع اي ١
 ريخلا ّنِم دعابتأو ّرشلا َنِم برقأاف يسفن ىلإ ينلكت ال يئابآ ةلإو يهلإ هلي ما هع ىلع كنب سم سه مج فلا ع هي هبسج هاج 1
 . الوُؤَسَم ِةماَيِقلا َمْوَي ادهَع يل لعججاو يرّبق يف ينّسِنآَو

 .اههتع هَّللا يضر رمع نبا نع يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ

 ماه ع اساسا يم 0 هجر مما مر ِ يي حا محب 8 0
 َتْلعُف اَذِإَف ائْيَش اهنم انكلمت مل َكِدَيِب انحِراوَجَو انبولق نإ مُهّللا س5

 1 َ ماع ىق *.- 5-5 2

 . هنع ِهّلْلا ىضر رباج نع ميعن وبأ ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ  [ن]
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 ان نمي كلل ٌرتتو ءاَسَتْنَم كلما نوم ِكْلْلا ُكِلَم ٌمُهّللا لقط ١
 ليلا وُ ريدك ٍءْيَش لك ىَلَع َكْنِإ رهخلا كدي , ًءاشَ ْنَملِيَوءاَشَن ْنَم عنو

 َنِم َتْيَملا ُجِرْخَتَو ِتّيَملا ّنِم ّيَحلا ٌجِرْختَو ليللا يف َراَهنلا ٌجِلوتَو ٍراَهْنلا يف
 اًَمُهَميَحَرَو ةرصخألاو اينذلا نمحر 2 )>6 باسج ريغب ثأشن ْنَم ٌقّرَرتَو 2

 ْنَم ةمْحَر ْنَع اهب يني ةمْحَر يح كاش ْنممئَْتَو اَمُهْنِم ماش ْنَم يطغُت

 ٍداهجَو َكِتَدابِع يف ينّفوتَو َنْيَدلا يَنَع ضفاو ِرْفَفلا َنِم ينيْغَأ مهلا كاوس
 . َكِليِبَس يف

 الأ هل لاق هنأ هي هللا لوسر نع هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع يناربطلا جرح اس

 لاق ىلب ٌتْلُق ىلاعت ُهَّللا ُهاَضَ ِنْيَّدلا نم لابجلا لاثمأ َكَِلَع ناك ولف ِهِب وُعْدت َءاعُد َكُمِلَعُأ

 . كليبس يف داهجو هلوق ىلإ ِكْلْلا كلام ّحُهّللا لق

 يحلا َناَحْبس « موُيقلا ّيحلا َناَحْبَس ؛ مِئاَدلا مئاقلا َناَحِبس - ١
 ٍةكئالملا ٍِب َسوُدُق حبس وِدُمَحيَو ميِظَعلا هللا َناَسْبُس تومي آل يذلا

 موق دف انلعجت هل انبَر » « ىاعتو ةناححيس ىلُعألا ٍيِلَعلا ناححيس 4 ,حيرلاو

 .#27©2 ٌنيِرِفاكلا .موقلا ّنِم كِتمَحَرِب انجلو ءٌنيمئاظلا

 هللا مسا كو هللا لوسر لاق لاق هنأ امنع هللا يضر سابع يب أ نع يناربطلا جرخأ 0
 مار

 نبأ جرتأو «ذيآلا كلتا َكِلاَم مهللا لق لق ةيآلا ويه يف ٌتاَجأ هب يعد اَذِإ يذلا مظغألا

 لك مم ناتيآلا « سنوي ةروس (؟) . 9/5 ناتيآلا «نارمع لآ ةروس )١(
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 وق الاحبة ل لن لق ل ه5 هل لوسو نم نع لا يشد لأ نع كاع

 َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتْيَلَص اَمَك رم لآ ىلع دمحم ىلع لَ هللا -*
 َتَمِحَر امك ٍدّمَحُم لاو دمحم مخراو .ٌديجَم ٌديِمَح كلن َميِهاَرب لاو
 َتْكَراَب اَمُك ِدَّمَحُم لآ ىَلَعَو ِدّيَحُم ىَلَع ُكِراَبَو «ٌديِحَم ٌديِمَح ٌكْنِإ ْميِهاَريِ
 . ٌديِجَم ٌديِمَح ٌكْن ميِهاَرِيِإ ىَلَع

5 
 . أمنع هللا يضر سايع نبا نع ريرج نبا ةالمصلا هذه ثيدح جرخأو 1

 8 # ىلا مالم سا يم سل راسل ا ىلا رك عسا ىلا سمح # # هع #5 2

 لك نم َكِلالَج ٍةكربو كِيراهط ٍةمْطَحَو َكِسْذف رونب ذوُعأ ينإ مُهللا - 4
 ماها -

 تنإ نمر اي ريخب قرط اقراط 0 ٍراَهْملاو ِلّيَللا )يقر اوط ل نمو ةهاعو ٍةفآ

 َُكتلَو

 هل تلذ نم اي ٌدوُصَأ كبف يِذايِع َتْنأو ولأ كبف يِئالَم َتْنََو ٌتوُعَأ كبف يبايغ

 ةرْثس ِفْشَكَو كيج ْنِم َكِ ُدوُعأ ةنجارفلا ٌقانْعَأ هَل ْتْعَضَحَو ةريابجلا باقر

 يمن يراهن يلي كزرح يف ان ٌكركُش ْنَع ٍفارصْنِإلاَو كرك ِناَّيَسُي ْنِمَو

 ًاميظْعَت َتْنَأ ٍ هَل ال يِراَتِد كوانتو يراعش َكركذ يِراَفْسأَو يِنْعظَو يرارقو

 يلع برضاو َكِدابِع رش ّن نمو كيزم ْنِم ينرجأ كِتاحَبْسِل ًاميِرُكَتَو كيمجو

 َمَحْرَأ اَي ٍرْيَخَب كْنِم يلْذُعَو كتيانع ظْفح يف ينلِيْدَأَو كظفح <" تاَقِداَرُس

 ٌنيِمجاّرلا

 ف مهلا ءاعدلا !لبع بازحألا م اد 5 هلا لوس نأ ايف نبأ كور 0

 هيلإ تعب نيح يعفاشلا مامدلا هب اعد دقو نيمحارلا م محسرأ اي هلوخ لِ ٌكِسْدق روني دوُعَأ

 نع كلام نع هيوري وهو ًاماركإ | همركأو اضرلاب هبضغ لوحتف هبضغ ةدش يف اليل ديشرلا

 فورعمو .بوركلا جيرفتو ةكريلاب روهشمو برج وهو ايهنع هللا يضر رمع نبأ نع عفأن
 . ديشرلا عم هتصقل يعفاشلا ءاعذب

 )١( بابلا قرطل هتجاحل كلذب ينس اليل يتآلا وهو .قراط اهدرفم :قراوط .

 .تيبلا وهو قَدٌرَس اهدرفم : تاقدارس (؟)

 يا



 7-25 ماه ماع ماي رعت

 . ةنانك ينب نم لجر نع دمحأ مامإلا ءاعذلا اذه ثيدح جرخأ 13

 عش م ايلا كا # سهلا م مي# شدا مم هج هل يار
 يلمع ميتاورحخ لعجأ مهللا .ةرمخأ يرمع ريخخ لمعجا مهللا 5

 كا ممط#ا يو يعظ رند ها ل ص ساعيلا8

 .كاقلا َّمْوَي يِماَيا ريخ لعجا مُهَللا «كناوضر

 .هتع هللا يضر سنأ نع ينسلا نبا ءاعدلا اذه ثيدح جرخإ [ 

 2 تاع 7 0 م - م #6 يك ت2 جم

 نيكاسُملا ٌبحَو ٍتاركنملا كرو ٍتاريخلا لعِف كلاسا ينإ مهللا -
 1 منبر يو مو - هام ملم 5 2 م هر# .

 . ٍنوُنَْم َرْيَغ َكِْيلِإ ينضِيفاف هتف ٌكِداَبِعِب َتْدَرأ اذإو
 .اهنع هللا يضر سابع نبا نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ل

 ؟آ



 تايآل ٍراَهْنلاو ليّللا فاليخأو ضألاو ِتاوُمَسلا قل يف نإ - ١

 يف نورك مهين ىَلعَوإ ادوُعْفَو ١ امايق دلل دورك نيل ٠ .باَبلألا يلدأل
 ماه #

 انس اناني اصلا نم لاَ يأ فما لدن ْنم َكّنِإ انو

 انياَكيَس نع ُرفَكَو انَبوُُد انل ٌرِقغاف انّيَر انما مكبر اوُنمآ نأ ٍناميإلل يدان ًايدانُم
 َكَّنِإ ٍةَمايِقلا مى نزحت لو كِلْسُر ىَلَعانتْذََو ام انيآَو نير هابل عم انفو

 هاعق

 يف او مرا نم اوجْأ اودِجاَه َنيِذّلاف ,ضَْب ْنِم ْمُكْضْنَب ىثأ وأ ركذ

 ْنِم يرْجت تانج ْمُهََيْمالَو ْمهِتاعيَس ْمُهْنَعَنَرْفَأل اوُلتقَو اوُنئاَقَو يلييس
 ُبْنَقَ َكْنْرْعَي آل آل «باوتلا ٌنَسْح هدنِع ُهللاو ِهَّللا | دْنِع ْنِم ًاباوت ٌراهْنألا اهيخَت
 َنيِذّلا نكل ,داهملا َسْفيَو ْمنَه ْمُهاوأَم مك ليف ٌاتَم «دالبلا يف اوُرَفَك َنيِذلا

 هللا ِدْنع ْنِم ارث اهيف َنيِدِلاَح ٌراهنألا اهتْسَن ْنِم يرببَت تانج ْمُهَل ْمُهَّبَر اهنا
 َلِزْنَأ اَمَو للاب نِمْؤُي ْنَمَل باتكلا .لمأ ْنِم َّنِإَو ,ءرارتالل ٌريخ ِّللا دنع اَمَو
 نم هللا تايآب َنوُرَتْشي : ال لل َنيِمِشاَح ْمهيلِإ لوْنأ امو ْمُكيلِإ لن امو ْمُكيلِإ
 ومآ نيا اهي ءباسجلا عير هلا نإ مهب دنع ْمُهْرجَأ ْمُهَل كيلو اللق
 ذأ كيذومأ إبر . 0 اوديضأ

  )1١نم تايألا ؛ناأرمص لآ ةروس +١9 عام ةيآلا دوغ ةروس (59) .,.؟** ىلإ ,

 ؟؟



 هه ًََق نم ليو 26 ِهّللا لوسر لاق تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يمليدلا ىور 1

 ناثع نع يمرادلا ىورو « ضرألاو ِتاومّسلا تلح يف نإ ينعي اهبف ركفتي مل مث ةيآلا
 .ةليل مايق هل بتك ةليل يف نارمع لآ رمخآ أرق نم لاق هنع هللا يضر

 3 مم كم اس #يب ام | سهم

 . ميظَلا ِهَّللا َناَحْبس ِهِدْمَحِبَو هللا َناَحْبس - "

 ٍناتملك لاق هك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ طل

 هللا َناَسْيس وِدّمحبو ِهّللا َناَحْبُس نمحُرلا ىلإ ناتبيبح نازيملا يف ٍناتليِقَت ناسللا ىلَع ناتفيفخ
 . ميظعلا

 د 8 2
 ,لآَو ٍدمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو ِدْمَحُم لآ ىَلَعو ٍدّْمَحُم ىَلَع ّلَص ّمُهَّللا -"

 َميِهاَرْيِإ ىَلَع تْمَحَرَتَو َتَكَراَبَو َتْيَّلَص امك ِدّمَحُم دلآو ٍدَمَحُم محْراو ٍدَمَحُم

 . ٌديِجَم ٌديِمَح َكْنِإ ٌميِهاَرْبِإ لآ ىَلَعَو

 .هنع هللا يضر يردبلا دوعسم بأ نع مكاحلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ 8

 وف الو لوح الو ِهِدْمَحِيَو ميظعلا 4 هّللا َناَحْبس ِهِدَمَحبَو هللا ٌناَحبَس - 5ع

 َكِلَْضَف ْنِم ّيَلَع ضفأو َكِدْنِع ْنِم ينِدا ّمُهّللا «اثالث» ٍمِظَعلا يِلَعلا هّللاب لإ
 . كِتاَكرَب ْنِم ّىَلَع ْنْنأَو َكَئَمْحَر َُلَخ ْمِبْسَأو

 لوسر ىلع ةصيبق مدق لاق |مهنع هللا يضر سايع نبا نع يتسلا نبا جرخأ .أل

 اي ينس تربك لاق ٌةصيبق اي كلب ءاج ام لاق مث هب بحرو مالسلا هيلع درف ملسف وي هللا

 اهملعأ تنك ءايشأ نع تزجعو ٍلهأ ىلع تنهو يوك تقعضو يدلج قرو هللا لوسر

 َتيَلَص اذإ ٍتاّرم تاق ْلُق ٌةصيبق اي ف يبنلا لاقف زجواف نيب , هللا ينعفني تايلك ينملعف

 ىمعلا ّنِم هللا ِنُدِإِب ٌتْنِمأ كلذ َتْلُق ْنِإ كنف للاب لإ هلوق ىلإ مدح هللا َناَحْبُس ةادّعلا

 . كياكرب نم هلوق ىلإ كِدنع ْنِم يندما ّمُهّللا لُقو صربلاو ماذُخلاو

 كلذ ْلُكَو يِدمَعَو يئطمخو يلؤَهَو يَّدِج يل ٌرِفْغا ْمُهَّللا-ه
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 ََت أمو ٌتنلْعغَأ امو ُتْرَرْسُأ امو ُتْرَخَأ امو َتْمَدَق أَم يل ٌرِفَغأ مهلا « يِدْنِع

 ب مهلا , ٌريِدَق ٍءْيَش لك ىَلَع َتْنَأَو ُرْخْوَملا 57 ْمْدَقَمْل َتْنَأ ينم هب ملغ

 (” ِنيَّدلأ عْلْضَو لخسبلاو نِيحْلاَو لّسكلاو ٍرِجَعلاَو نّرحلاو مهلا ّنِم كب دوغ

 . لاَجرلا ةَبَلْغَو

 . هلع هللا يضر سنأ نع يراخبلا ءاعدلا اذه ثيدح- جرخأ 2

 .نيدلا لقي : نيذلا مل )١(

+ 



 رشع ةسداسلا ةضورلا
 اهي امثو اهلوصا

 يذلا وه :َوُعَي | مهر اورفُك تيدا م 7 روثلاو تامل َلْعَجَو 05

 ُهّلْلِاَوُهَو «نوُرَتْمَت : معنا م هَدْنِع ىَنَسُم ُلَجأو الَجَأ ىَضَق مُث نيط نم ْمُكَقَلَح

 لبقت انير#» (174نوبسكَناَم ميو ْمكَرْهَجَو ْمُكرِ ْمَلْعَي ضْزألاو ٍتاوُمّسلا يف
 ٌةَنَسَح ٍةَّرِخآْلا يِفَو ةنَسَح اينّدلا يف انبآ انيَرط .«”ميِلعلا ٌعيِمَسلا َتْنأ َكْنِإ ام

 ايندلا ىف ىيَلَو َّتأ ضْرألاَو تاومسلا َرِطاَفل © هعرانلا تاذع انقو

 .294 َنيِحِلاّصلاِب ينْقِحْلاو ًاملْسُم يفوت ةّرِخآلاو
 ىلص ْنَم ل هلل لوسر لاق لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يمليدلا جرخأ أل

 نيعبس ِهب هللا لُكو ماعنألا ٍةَروُس رلوَأ ْنِم ٍتاَيآ ثالث أرقو ُهالصم يف َدَعَقَو ٍةعامج يف َرْجَفلا
 . ةَمايقلا موي ىلإ ٌةَتورِفْغتْسيو هللا نوُحبَسُي اكلم

 تاوُمَسلا َتْلْدَج حورلاو ةكئالملا بر ,سوُقلا ٠ ٍِكِلملا َناَحْبُس - 0

 هيي هللا لوسر ىلإ ىكتشا ًللجر نأ هنع هللا يضر ءاريشا نع ياربطلا ١ جرخأ
 هريغو ينسلا نبا جرخأو ء حوُرلاو ٍةكئاللا ٌبر سوُدُقلا ِكلملا ْناَحِبُس ُلُق لاقف ةشحولا
 ىلإ سوُدُقلا كلا َناَحْبُس َلوُقَت نأ ْنِم رثُكأ لجرل لاق هلي هّللا لوسر نأ ًاضيأ ءاربلا نع
 . توراو هلوق

 , 5١١ ةيآلا .ةقباسلا ةروسلا ل ,7 ه7 0ك تايآلا ءماعنألا ةروس )١(

 , ١١ ةيآألا ءفسوي ةروس (5) , 1719/ ةيآلا فرقبلا ةروس (؟)



 َميِهاَرْبِإ لآ ىَلَع َتْيَّلَص امك ِهَنْيْي لآ ىَلَعَو ِدّمَحُم ىَلَع َلَص ٌمُهّللا - ؟
 ىلعَو ٍدّمَحُم ىَلَع ُكِراَب ُمُهْللا :ْمُهَعَم انيلع لَص ّمُهَّللا ٌديِجَم ٌديِمَح َفِْْ

 انْيلَع ُكِراَب ّمُهّللا ٌديِجَم ٌديِمَح كن ميهاربإ لل ىَلَع تكراَب امك هني لأ

 . يملا بنا ٍدَمَحُم ىلَع َنيِنِمْؤَمْلا ةكاصو هلل | ةاَلَص ْمُهَعَم

 لاق هنع هللا يضر دوعسم نبأ نع يبطقرادلا ةالصلا هذه ثيدح جرعشأ آل

 َنُمَحرلا ةداهشلاو بيغلا مِلاَع ٍضْألاو تاومّسلا َرطاق هللا 4

 تنا الإ هللا هللا َتنَأ َكّنأب اينّدلا ةايحلا ِوْذَه يف كيلإ ُدَهْعَأ يّنِإ َميِحّرلا
 َْنِإَف يسفت ىلإ ينلكت الف َكُلوُسَرَو َكُدْبع ًادْمَحُم َّنأو َكَل كيرش آل ُكَدْحَو

 لإ بأ 9 يلإو رثخللا نم ينذِعانو َرَشلا نم ينّرقُت يسْفن ىلإ ينلكت نإ
 تفلخمت ال كنإ ِةَماَيِقلا موي ىلإ هيدؤت 3 َكَدنِع ادْهَع يب كتمُحَر لعَجاَف ٌكِتَمْحَرِب

 . ٌةاعيملا
 لاق ْنَم 3 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع ميكحلا جرخأ ل
 ىلإ اهغفر ّمُ رمئاخي متم ٍّقَر يف ُكلَم اهبنك ٍتاملكلا ءالؤه ملي امّدعب ةالّضلا رّبُد يف

 ٍدوهعلا لهأ نيأ ُلوَقي ٌباتكلا ُهعمو ُكلملا هداج ٍهِربَق ْنِم َدبَعلا هللا َفَعَي !ًدإف ةمايقلا م

 . ةاعيملا ٌفُمُت ال هلوق ىلإ ِتاومّسلا ٌرِطاف ٌمُهّللا لوقي نأ تاللكلاو ٌمهْيلِإ َمَقْدُن ىتح

 ِرْيَغ ىلإ ٍعّمط ْنِمَو ٍعّبط ىلإ يىِدَهَي رم نم كب ذوغأ ينإ مهلا

 . هنع هللا يضر ذاعم نع دمحأ مامإلا ءاعدلا اذه تيدح جرخأ 0

 ما سا 3 4 سا امج ري هلا سر#

 .ٌلِتاَقَأ كيو 00لواصأ َكِبَو ٌلواَحأ كب ٌمُهَّللا - ”
 .هنع للا يضر بيهص نع دمحأ مامإلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ .اسل

 # بم مولا ل ما س معي ىلا 3 2

 .ابيط اَقدرَو البَقَتُم المع ًاعفات املِع َكّلَأْسأ ينإ مهللا -

 .اهنع هللا يضر ةملس مأ نع دمحأ مامإلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ال

 رهثأ :لواصأ 9

 ىف



 .لكوتيلَ للا ىلعَو اَنالْوم وُه انل ُهَللا َبَعَك ام ام لإ انبيِصُي ْنَل لقط ١
 " اي 2ع مهرمم عام

 مكيِمصُي نأ مكي ٌصْيرَ نحنو ٍنيِيْنْسَحْلا إ اني َنوصَبَرَت لع لَ ءَنوُنِْؤُملا
 اعوط اوُقِفْلَأ ل ءنوُصُيرتُم ْمكعَم نإ اوضْبرَت انيديأب لأ مدع نم ٍباَذعب هللا

 م 0 نأ ْمُهَعَنَم عي

 7 ىتاسك ع ٍ ةالَّصلا 2 آلَ هِلوسَريَو للاب دم لأ ٌ مناع
 مار رم

 هللا ديري امْنِإ ْممئالْبَأ الو مهلاوما َكبِجْعَت هلق .نوهراك مهو لإ ٌنوُقفني

 هّللاب َنوُقِلسَيَ «َنورِفاَك ْمُهَو ْمُهُسْقْنا َقْمْرَبَو ايْنُّدلا ٍةاّيَحلا يف اهب ْمُهْبَذَعُيإ
 رحت لع ىو

 وأ ٍتاراغَم وأ أَْلَم َنوُدجَيْول « َنوُقَرْفَي ُمْوَ كب ختم عمات متل

 اوطعأ نإ ٍتاَقَدَّصلا يف َكْرِمْلَي ْنَم ْمُهْنِمَو « نوحمَجَي م ْمُهَو ِهْيَل | الو كَشَدُم

 هللا ْمُهاَتآ اَم اوُضَر ْمُهْنأ ولو ءدوطحسَي ْمُم اذ اهني اًوطُْي مل نإ اوضَر اهم

 هللا ىلإ انِإ ُهُلوُسَرَو ِهِلْضَف نم هللا انيِتْوُيَس ُهَّللا امبْسَح اوُناَفو ُةُلوُسَرَو
 3 # وامس

 ا اب ءاعت لوادي نمو ةالَصلا مق يناتا برو 2004 َنوُيِغاَر

 .04©2 ٌباسحلا موَقَي َموَي َنيِدِمْؤُمْلِلَو ّيَدِلاوِلَو يل
هيلع لزن ول اهلمح وأ تايآلا هذه [رق نم نأ ثيدحلا يف درو هدئاوف يف يحرشلا لاق - ل

 

 رابحألا بعك نعو هنع هللا يضر يلع نع اهل لقنو اهتكربي هنع هللا ! هعقرأل دحأ لثم باذعلا

 ىلإ نإ هلوق ىلإ انّ بَ ام لإ انبيصُي نق ةبوتلا ةدوس يف ىلاعت هلوق يهو ةليلج دئاوف

 . َنوُبْغاَر هللا

 .264 ىلإ 21 نم تايآلا ءةبوتلا ةروس 419

 .25؟ ه٠ تاتآلا ىيهاربإ ةروس 9١

 افي



 سعرا مي 2م ىع 8 2 تايه مساس ساا# م اشف

 .هيلإ بوتاو هللا ٌرِفْعَتَسا ميِظَعلا هللا َناَحْبْس ِهِدُمَحِبو هللا نايس ه ”

 هللا َناَحْبْس و هللا لوسر لاق لاق امنع هللا يبغر سابع نبا نع ءاربلا جرخأ - .اسأ
 تقلع ل الاَق اك تتبيك اههاَك ْنَم ِهْيلِإ ُبوتأو هللا ُرِقغَتْسأ ٍميظعلا هللا َناَحْيَس ٍهِدْمَحِبَو

 . ةموتحت يهو ةمايقلا موي ىلاعَت َهَّللا ىقلُي ىتحح اهُيِجاَص ُهَلِمَع ٌبْنَذ اهوحيمي ال شرعلاب

 نيِلَسرَمْلا ديس ىلع كِتاكَرَيَو َكَسْمَحَرَو كِتاوْلَص لع مهلا
 ٍلوُسَرَو ريخلا مام كِلوُسََو ُكَدْبَع لحم نيل مياحَو َنيِقُملا ٍماَمِإَو
 ّلَص مهلا .تورخآلاو َنوُلَودلا هي ُهَطِْغَي ًادوُمحَم م ًاماقم ُهْثَعِبا | مهلا . ةمحرلا

 يف لممجلا هللا قنجلا ّنِم ةعيفُرلا ةج ةَجَّرّدلاَو ةَليسَولا ُهْغِلْبَأَو دمحم ىَلَع
 هْيَلَع ُمالّسلا «مرادو ُهَركَذ َنيلْعألا يفو ُهتَدوَم َنيِبَرَمْلا | يِفَو هُم َنيَفطْصُملا

 ٌتَكَراَب امك ٍدمَحُم رلآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم ىلع َّلَص مهلا ةثاكربو هّللا ٌةَمَحَرَو

 . ٌديِجَم ٌديِهَح كن َميِهاَرْبِإ لآ َميِهاَرْبِإ ىَلَع

 هللا يضر دوعسم نبأ نع مصاع يبأ نع مصاع ي يبأ نبأ ةاللصلا هذه ثيدح. جرمخأ ال

 كة

 سلا تا ر#
 ُكِراَيَو كئاضقب يِنْضَر ٌمُهّللا «ينيدو يلام يِسْفَن ىلع هللا مسي ف

 . َثْلَيَع ام ٌَريِخَأَت الو ٌترحَأ اَم « َليِجُعَت ٌبِجَأ آل ىَتَح يِل َتْرَّدَق ام يف يِ

 اذ مكدحأ ُعنَي ام لاق لك يبنلا نأ اههنع هَّللا يشر رمع نبا نع ينسلا نبا ىور - ال
 . َتْلجع ام هلوق ىلإ ِهّللا مشي هتْيَب ْنِم جرخ اذإ َلوُقِب نإ ِهَيَشيِعَم هتشيعم رمأ ةيلع رسَع

 دمحتلاو ٌامْلِع يِنْدِزَو يْعفْنُيإ ام يِنْمَلَعَو يتْمّلَع امب نغفل مُهّْللا

 .راثلا .لغأ لاح ْنِم ِهللاب ٌدوُعَأ لاح َّنُك ىَلَع هَل

 . هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ [ل

 بر



 م ثوم ع ص 5 هش يف هع ماه ج7

 2 ةجيداسا سا سا ها نعام

 ل 1/9 لا يلح قل ّنِإَف «ٌميِحَر ٌفوُؤَر َنيِيِمْؤُملاِ
 سا ل لهن

 ينجب رخو ٍقْذِص لخُدُم يْلِحْدَأ برو ؛ ًاعيسإا ب .ميظعلا . ش رعْلا ببروهو

 . #2« آريصت ًاناطْلُس َكِنُدَل ْنِم يِل لَعجاو ٍقْذِص َجّرْخُم

 دقل ةءارق مزل نم نأ راكب نب دمحم نع (ءايحألا» ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا جرخأ .[ل

 روشنملا ردلا يف لاقو :ةديدحب ًابرض الو ًاقرح الو ًاقرغ الو ًامده تمي آل ٌلوُسَر مكءاج
 حبصي نيج لاق نم ل هَّللا لوسو نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع ينسلا نبا جرخخأ

 (ءايحألا» يفو ةرخآلاو اينّدلا أ ْنِ هم ام هللا ةافك ِتاّرم عبس ُهَّللا يبْسَح يسمي نيحو

 ةأفك تارم ْعِبَس .حبضلا ةالَص َدْعب ةيآلا هللا يش لَقق ولون َنإف لاق نم ثيدحلا يف ءاج

 . َحبْضُي قح كلذكُ ًءاسَم اهاَق ْنِإو هلكوت يف ًاقداص نكي ل ْنِإو كِل ُهَمْوي هللا

 ةسازو ىضرسلا ْغْلْيَمَو مّلعلا ىهتنمو ٍناَرِيِملا َءّْلِم ِهّللا ناحْسِيَس - ؟

 .«ًاثالث» شرغلا

 سني نأ رس ْنَم لاق هنأ و هللا لوسر نع هنع للا يضر يلع نع يمليدلا جرخأ ال
 هر صا لا را ار#

 نيحَو يسمي نيج ُلَقَيْل ٍءوُسْلا ةتيم ىقوُيَو ِهِقْزِر يف هيلع عسويو هودع ىلع ٌرصنيو ِهِرَمَع يف
 ماع م

 شيلا ٌةنزو هلوق ىلإ لا ناَحُبُس ِتاَرُم ثالث حِبْصُي

 ,15؟94 21574 ناتيآلا «ةبوتلا ةروس )١(

 وبث ةيأآلا ؛ ءارسؤلا ةروس (5)
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 أَي مل امو ناك ُهّللا ءاَش اَم ىللاب لإ وق الو ِهِدَمَحيَو وللا. َناَبَس - .؟
5-5 

 ٍءْيَش ٌلكِب طاخأ دق َهّللا َّنَأَو ٌريِدَق ٍءْيَش لك ىَلَع هللا نأ ُمَلْعَأ نكي مَ

 .امّْلِع

 ِكْمْلَعُأ الأ ٌةشن ةشئاع اي لاق قي هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ينطقرادلا جرخأ -[ل
 ىلإ ميظعلا هللا َناَحْبَُس َنيِلوقت ٍضرألاو ِتاومَّسلا لْغأ حييشت ُلْضْمَت وأ ُلِيْغَت ت تاملك

 .ُهل يخّبتي هلوق

 اشي مل امَو ناك هللا هاَض ام ءدّنلاب لإ هُْ الَو ِِدَمَحبَو للا َناَحْبُس - 4
 ِءْيش لكب طاحأ ْذق هللا نأ او ٌريِدَك ٍءْيَش لك ىلِع هللا نأ ملأ ءْنْكَي مَ

 .امْلِع
 نيج ينوُق لوقيو اهملعي ناك هنأ هي يبنلا تانب ضعب نع دواد وبأ جرخأ 1
 نلف نتو يم ىح طفح خضم امج نلف نم ف الج هو ىلإ ولا اتش اجيشت

 لآ ىَلَعَو ٍدمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو ٍدِّمَحُم لاو ٍدْمَحُم ىَلَع َلَص ٌمُهّللا  ه

 .ٌديِجَم ٌديِمَح َكْنِإ َميِهاَرْبِإ لآ ىَلَع َتْيَلَص اَمك دمحم

 .اههنع هللا يضر سابع نبا نع يريمنلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ []

 78 6# 30 م 5 هك 0 ظ056 4 سا يع عارم

 اي سانلا ىلع يناوهو يتليج ةلقو يتوق فعض وكشا كيلإ مهللا - 5

 بيرق ىلإ ذأ يمحي ٌردع ىلإ ينلكت نأ ْنِم يب مْ َتْنَأ َنيِمحارلا محن

 دوُعَأ يل َُسْوَأ كتيِفاع نأ ريغ يلابأ لَ يلع اطجاَس ْنُحَت مل َنِإ يرمأ هَل

 9 ةّرخآلاو اًيْنّدلا رم هْيَلَع ٌمّلَصَو ُتاَملُصلا ُهَل ٌتَقَرُش 93 يذلا ٌكِهْجَو رونب

 الَو َلْوَح الو ىَضْرَت ىَتَح ىَبْعلا َكَلَو َكطَحَس ّيَلَع َّلِجَي وأ َكُبَضَع يب َلِزْنِ

 . كب الإ َةَوق

 اعد ملسو هي ِهّللا لوسر نأ اهنع هللا يضر رفعج نب هللا دبع نع يناريطلا جرخأ  [ل
 اذهب مهئاهفسو فئاطلا لهأ نم ةدش يقل نأ دعب ًانوزحم ةكم ىلإ فئاطلا نم حجار وهو

 ريثغ*



 هيلإ هللا ٌلَسْرَأَف كب آل ٌةَوَق الو لوح لو هلوق ىلإ يتوق ؛ فْعَض ركشأ كيل ْمُهّْللا ماعدلا

 ينأتشا لَ لاق اهيلبج يأ ٍنيَشأْلا ةكم رافك ىلع يأ مييلع ْنيطي نأ هلأ لابجلا َكلْلَم
  بفئاطلا ءاعد ىعيبسي 5 اذهو يوانملا لاق ةديعي نع مهبالصا نم جرحي نأ دلل لعل

 باذعَو رانا ٌرَح ْنِم ينزجأ َليِفاَرْسِإو َليِئاَك اَكيِمَو ٌليرْبِج ُبَر ٌمُهّللا -
 .ربقلا

 ل

 .اهتع ِهَّللا يضر ةشئاع نع يناربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ -[ 

 ينربجاو يِنْشِعْن مهل ءاَهْلُك يِبوُنْدو ياياطخ يبل َرِفَغأ مُهَّللا -

 اًهحِلاَصِل يِدْهَي ال هن يقاللخألاو لاَممألا حلاصل يندهاو ينقررأو يِنيحْأَو
 ساه 2

 .اثنأ الإ اهئيَس فرضي الو

 .هنع هللا ىضر بويأ بأ نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ال

 6 م

 . يِرْمع عاطقْلاو ينس ربك َدْنِع ّيَلَع َكِقْرِر َمَسْوَأ لعجلا ّمُهّللا - 4

 , اهنع هللا يضر ةشئاع نع يناربطلا ءاعدلا !ذه ثيدح جرمخأ !ل

 ام ةكرب ينْمِرَْحَن الو يدِجَو يِْزَعَو يِدمعَو يِئَطَخ يب را مهلا 1١

 . يِتتمَرَح ام يف يفت الو يِيتْيطْعأ
 .نع لل يزد بعت نب يأ نع املا ءاضدلا اه ثيدح جرت

 2 ةرخآلاو ايدل يف ةافاعملاو َرْسْيلا َكُنأَسأَو ٌريِسَي

 .هنع هللا يفر ةريره يبأ نع يقهيبلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ال

 كلوسر ةعاطعَو َكَتَعاَط يِنْقُرْراو َكِرْكِذِل يبلق ٌمِماسَم حتا مُهَللا

 . كباَتِكب ًالمَعَو
 . هنع ِهَّللا يضر يلع نع يناربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 1

 مإ



 ماسلا وضل 8 8 ع سام ير سم صلاها هلا لب 5

 71 اًنيَرظ .2074َنيمِلاظلا ّنِم تنك ينإ َكَناَحْبَْس تنا لإ َهلِإ الط ١
 7 77 جا م# و - سا ته ينام

 .©0هادّشَر اًنرَْأ ْنِم انل 1 ىَنهَو ٌةَمَحَر ٌكيُدَل ني

 لوسر نع هع هللا يضر دعس نع مكافلإ هنو دعت و هرييغو دحأ مامإلا ىوردال

 8 ع 2 ع ل 2 الداو 2

 يفإ ُكَناَحْبُس لآ الإ 2 ال توما نطب يف وهو ابب اعد ذإ ٍنونلا يذ ةَوَعَد لاق هنأ ِةقَي هللا

 .ُهَل هللا باجتشا الإ طق عيش يف ملسُم اهب ٌعْدَي ْمَل نيلاظلا َّنِم تنك
 ل ميلا

 00 مما عج سام ل متل ع
 . «ثمالثو ءائيش هب كرشاأ ال ىبر هللا هللأ س ؟

 هلي هللا لوسر تعمس اهنأ اهنع هّللا يضر سيمع تنب ءايسأ نع دواد وبأ جرخأ ال

 .«انالثو ًائيش هب كرْشَأ آل ير هللا ُهّللا ٌلقْيلَف ْمُقُس وأ محو مه ه مكدحأي لون اذإ لوقي

 لآ ىَلَع ٌتْيِلَص امك هقب هتيرُدَو ِهَجاَوْزَأ ٍويَلَعَو دمحم ىَلَع َّلَص مهلا -«

 يف ميهاربإ رلأ ىَلَع َتَكَراَب امك هتيرُدَو ِهَجاَوْرَأَو لمحم ىلع كِراَيَو ميهارنإ

 .هنع هللا يضر يدعاسلا ديمح يأ نع ةجام نيا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ ا

 , مال ةيألا ايبنألا ةروس 59

 ٠١ ةيآلا هفهكلا ةروص (95)

 رملا : مقشلا (3

 8م



 هللا لإ هلإ آل «ٌميِظَعلا يلَعلا ُهَل َكيِرَش ال َُدْحَو هلل هللا الإ | َهْلِإ ال- 5
 يلا وم لإ ةنإ آل يلا هللا مشب ؛ميركلا ميلا هل أ كيرش ال هدخ 2ك ملل 2 .٠ 2 َ هدو

 مما » «َنيِلَعلا بَ هلل ُدمَحلا « ميلملا . شرعا بَ هللا َناَحْبْس ميتا

 موقلا لإ ُكَلْهُي ُلَهَف الب ِراَهَل ْنم َةعاَس لإ اوُنبلَي ْمَل َنوُدَعوُي ام َنْوَرَي موي
 مهلا 04 اهاَحُض أ وأ ٌةَيِشَع لإ اوُتبْلَي ل اهنوري موي مممكَ ٠ 0 »4« َنوُمِساَفلا مس موسعا هرف#

 ذل نيد الو ُهَقجَرَف ٍَّ امه و َكَِتَرْفْعُم ٍمئازعو كِتَمَحَر ٍتاَبِجوُم كّنأَسأ
 ِِه

 ب

 « َنيِمِحاّرلا ْمَحَرَأ اي اهتْيَضَق الإ ٍةَرِخآلاَو اًيْنَُدلا_جئاوخ ْنِم ةجاَح الو ُهتْيضَق
 يبعلا هللا الإ هلِإ ال .َنوُِلََْي ديف اوناك ايف كاب َنيَب مكن تن مُهْللا
 ٌبَرَو ِتاولَمَّسلا ّبَر هللا َناَحْبُّس ٌميِرَكلا ميِلَحلا هللا لإ َهْلِإ آل ءميِظَعلا
 مهلا جرفم معلا فشاك ْمُهْللا ؛َنيِملَعلا بَ ِهلِل محلا ا ميِظْعلا . شرعا
 ينمحْراف اَمُهَميِحَرَو ةرخآلاو ايْنُذلا َنْمْحَر َكْوْعَد اَذِإ َنيٌَّرطْضُملا ٍةَوْعَد ٌبيجُم

 كوس ْنَم ٍةَمْحَر ْنَع اهي ينينغت َةَمْحَر اهحاجْنو اهِئاَضفِب ِِذَه يِتَجاَح يف
 ايو ءِديعَب ريغ ابيرق ايو ءٍديِرَق لك َبِحاَص ايو ءِديِحَو َّلُك َسِنْؤُم اَي ّمُهَّللا
 رلالجلا اذ اَي موس 3 يح اي ٍبوُلْغُم َرْيَغ ابلاغ ايو ءِبْئاَغ َّرْيَغ ادهاش
 هّللآ مشي كيسا َكُنأْسإ يلإ مهل .ضألاو تاوُمَّسلا ٌميِدَب اي ٠ .ماركإلاو

 ملي كساب َكُلأَساَو مو هال ٌةنِس رأت ال ممل يحلا ٍميِحّرْلَ ٍنمحرلآ

 هَل َتَعَشَو ةوحجبولا هَل َتَنَع يذلا ويقل يلا ٍميِجّرل ٍنمحَرلا هّللآ
 يتجاح يِضْقَن نو ٍدَّمَحُم اَنِدّيَس له ع َيَلَصُم نأ ُبوُلُقلا ُهَل ْتْلِجَوَو ُتاَوْضَألا

 ٍةَمَْسَرْلا يبن دمحم انديس كيبنب كيلإ ُةجَوَتأو كلاس ين ُمُهَللا : (اهيمسيو)

 يباح يف يب ىلإ كب تفوت يندم ا اناس اب مَلسَو لع هللا ىَلَص

 . يِسْفَت يِف يِنْعْْسَو ّيِف ُهْمَمَسَف ّمُهّللا (هتجاح ىمسيو) ىَضُقَتل هِلَه

 ةجاح َتبْلَط اذإ 88 ِهَّللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر سنأ نع يناريطلا ىور- 1

 .؟
00 

 8 ل

 . 388 ةيالا .فاقحألا ةروس(١)

 . 55 ةيألا .«تاعزاتلا ةروس (”)

 راب



 . يسن يف ينعُّمَشو هلوق ىلإ ُهَل ٌكيرش آل ُةذحو ُهللا لإ َهلِإ آل ْلْقَف حجدت نأ َتبَيْخَأَق
 ميلا رآوب نمو وذعلا ةيلغو نيدلا ةبلغ نم كب ذوعا يفإ مهللا  ه 41 ا 5 ل ا : لا ا ملا با هع 20 جر#

 .رلاجسدلا حييسملا ةنتف ْنِمَو

2 

 .ايهتع هللا يضر سايع نبا نع ينطقاردلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ .[ل

 ةهعخ 86 ني ؟ ع م م9 م ام#

 . يسفن رش نم ينذِعاو يدشر ينمهلا مهللا - 5

 .اههنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ [ل

00 

 ١١( لجر الب ةلمرآلا وأ ةقلطملا وأ ركبلا ةأرملا ءاقب : ميألا راوي .

 م41



 مما ها مارس

 أموغ ,04"2ٌميِحَر ٌروُنَعَ يب نإ اهاسرمو اًهاَرِسَم ه هلل مسيو ١

 ٌتاّيوَطَم تاومّسلاو ٍةَماَيِقل | مي نصف اعيج ضْرألاَو هِرْدَك َّقَح هللا اوُردَق
 عاام مل اه#

 يل رسيو يرْذَص يل حرش ٌبَرِ» 290 َنوُكِرْشُي اَمَع ىلاغتو ةئاحبس هنيويب

 . 4 يِرْمأ

 نام لاق هنأ لي يبنلا نع اههنع هللا يضر يلع نب نيسحلا نع ينسلا نبا ىور 3
 اوردق امو ٌميِجَر َروُفْمَل بر نإ اهاسؤمو اهارُجَم هللا مسي اوُأرَقي نأ !وبكَر اذإ يقرا نم يما

 . ةيآلأ . .ِرْذَق ٌقح َهّللا

 مجاز ايو ءنيتملا ٌةَوَقْلا اذ ايو «نيرخآلا رخآ ايو ءَنيلوالا َلْوَ أيا 7

 . نيِمحرْل َمَحْرَأ ايو « َنيكاَسَمْلا

 تباصأ دقو يي يبنلا تتا اهنأ اهمع هللا يضر ةمطاف نع هريغو يمليدلا جرخأ 2
 كل اًنرشأ تْكِش نإف ٌرْئُمَأ اننا اهل لاقف هلأست جايتحا يأ ةصاصخ هنع هللا يضر الع

 َسْمَحلا يننْلَع ْلْب ُتلاَقَف ُليِررج ٌنهِيَملَع ِتاَمِلَك سمح ِكدنْلَع يفِش نإو ٍرثْغأ سمح

 . نيمحارلا م مخرأ اي هلوق ىلإ نيئوألا لّرَأ اي يلوق لاقق تاملُك

 )١( ةيآلا «دوه ةروس 11,

  52ةيألا . رمعزلا ةروس 1

 ات ام تاتيآلا .هط ةروس هةر

 م6



 ماه م ع2 وفات ماه

 تثنأو « موجنلا روكت و نوُيِعْلا مانت ثوم آل يح تْنأَو نوح تنك - و
 كنا ما

 . مويق اي يح اي 21 مون الو ٌةَنِس َكُذُحْأَت ال : موق يح

 لا هدو اح مالسلا هيلع يسوم ءاعد لاق كاحصلا نع ايندلأ يأ نبأ جرخأ ال

 اي يح اي هلوق ىلإ ُنوكَتو تنك بوركم لك ءاعدو نينح موي هيو ِهّللا لوسر ءاعدو فوعرف

 عا
 . مويف

 َميِهاَرْبإ ىَلَع َتْيَلَص اَمَك ٍدّمَحُم ,لآ ىَلَعَو ٍدّمَحُم ىَلَع ْلَص ّمُهَّللا - 4
 رلآ ىَلَعَو ٍدَمَحَم دمَحُم ىَلَع ُكراَ ٌمُهْللا ٌديِجَم ٌديِمَح ٌكْنِإ ْميِهاَرْنِإ لأ ىَلَعَو

 ْمُهّللا «ٌديِجَم ٌديِحَس َكْنِإ ميِجاَرَبإ لآ ىلَعَو َميِهاَرْبِإ ىَلَغ ٌتْكَراب اَمُك ِدّمَحُم
 ميهاربإ رلآو َميِجاَرْبِإ ىَلَع َتدْيَحَت اَمُك ٍدّمَحُم لآ ىَلَعَو ِدّمَحُم ىَلَع ْنَْستو

 ىَلَع َتْمْلَس امك ٍدَّمَحُم هم .لآ ىَلَعَو ٍدمَحُم ىَلَع ْمْلَسَو ٌمُهّلل ٌديِجَم ٌديِمَح َكْنِ

 . ٌديِجَم ٌديِمَح كن ميِهاَرْبِإ لآ ىَلَعَو ٌميِهاَرْبِإ

 .هنع هللا يفر ىلع نع لاوُكْشَي نبا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ .[ل

 مام محبا يا ضار عامه وحمام م را هربا رب سمح سلا مهدمااسش

 ,نوفصاولا هفصي الو ءثتوئظلا هطلاخت الو ؛نويعلا هأرت ال نم أيس ©

 ليياكمو ع لابجلا ليقاشُم ملغ َرئاَوُدلا ىَشْخحَي ذو «ثواوحلا | ةريغت الو

 ليلا ِهّيَلَع ملأ ام م َدَدَعَو ءِراَجْشألا قرو َدَدَعَو ِراطمألا طق ّدَدَعَو راَحبلا

 يِف ام رحب الو اضأ ضر الو ٌءامَس ِهْنِم يراوت الو ٌراهتلا ِهْيَلَع َقَرْشَأو
 ةمتاوخ ىِلَمَع ٌرْيَخَو هرخآ يرْمُْع ريخ لعجإ ءءرعو يف أَم ٍلبَج الو ٍِهِرْغَق

 . كاَقْلا َمْوَي يِمايأ َرْيَخَو

 وهو يبارعإب رم لي لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نع حيحص دنسب يناربطلا جرخأ غن
 هي هّللا لوسر لكوف هيف َكاَقْلَأ هلوق ىلإ نوُيْعلا ُهاَرَت آل ْنَم اي لوقيو هتالص يف وعدي
 بهذ و هللا لوسرل ىدهأ دق ناكو هاتأ لص املف هب ينِتأَك ٌّلَص اّذِإ لاقف الجر ياارعإلاب
 ىلَع كئانك نسي كل ُهتْبَمَو ينإ هل لاقو بهذلا هل بهو يبارعإلا هاتأ |ملف نداعملا ضعب نم

 ساما #

 . لجو رع َِّللا

 ملك



 ١ - مّرْعَملاو ماما ٍمَرَهلاَو ,لسكلا ل ْنِم كي ُدوُعَأ يْنِإ مُهّللا ©
 ْنمَو ىلا نتف ْنِمَو ٍرانلا باذعو ٍرانلا ةنثف ٌنِمَو رِبقلا باَذَعَو ٍرْبَقلا ٍةنثِف نِمَو

 يلع لينا مهلا ,لاَجّدلا .عيسملا ف ٌرَش ْنِم كب ُدوُعأَو ِرْثَلا ف ْرَش
 ّنِم ضْييألا بلا تْقَل ام اياطخلا نم بلك ند درجلاد 2 ءامب . ياياطخ

 ما صاع ع

 .اهنع هَّللا يضر ةشئاع نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرعات

 ٌبَحَو ٍءٍتارَكَتملا كْرَتَو ٍتاَرِيْخْلا لسغف كلاس يَنإ مهلا -9

 ٌءالَب أ ةنَتف موقب َتْدَرَأ اَذِإَو يِنَمَحْرَتَو يل ر ٌرْفَْغَتَو يلع بوت نأ نيكاسملا
 م ساصلا سلا ره ل قدم هلام عد < صاف 8 مم
 ىلإ ينِبرَقُي ٍلَمَع ّبُحَو َكْبْحُي ْنْم ٌبُْحَو كبح كّلأْسَأو ( ٍنَوَتْفَم َرِيَغ ينفوتف
 كبح م عع

 . هنع هللا يضر ذاعم نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ آل

 . نيذلا : مرغملا (1)

 رمال



 ىَنْسَحْلا ُءاَمْسآلا ُهَلُق اوُعْدَت اَم ّايأ َنْمْحَّرلا اوُعْدآ وأ هللا وُمْدآ لقط-١

 هلل ُدْمَحلا لقَو ءاليبَس َكِلَذ َنْيَب مغتباو اهب ٌتِفاحَت الو َكِتالصب ٌرْهَجَت الَو
 َلّذلا َنِم َّيلَو هَل ْنُكي ْمَلو ِكْلُملا يِف ٌكيِرَش ُهَل ْنُكَي ْملَو ًادلو ْذِحَتَي ْمَل يِذَلا
 .28ًامْلِع يندر ٌبَر» «20أر يبكت ُهرْبكَو

 يف ارق ْنَم هيي هللا لوسر لاق لاق هنع هّللا يضر ىسوم يبأ نع يمليدلا ىور ال
 يف الو َمويلا ٌكِلذ ُهُبلَق ْتْي ل ةروسلا رخآ ىلإ َنَمحَّرلا اوُهْدا وأ هللا اوُْدا لق ىسمت وأ حبطم

 . ةليللا كلت

2 

 اًمُهنيِب امو صضرألاو تاومَسلا ىف ُهَّلْلا ٌقَلَخ ام َدَدَع هللا َناَحبس د *
 تاومّسلا ىف هللا ٌقَّلَْس اَم َدَدَع ٌربكأ هللاو ءٌقلاخ ٌوُه اَم َدَدَع هللا َناَحْبْسَو ّ 2 70 0 ن# نإ كا سار ىلع يع ص رع ىلا ل

 0 ا 0 ما 00 ىف 0 ا 7 ل ما ومالا ع ع
 ّقلخ ام َدَدَع هلل ٌدَمَحلاَو ,قلاخ وه ام ددع ربكأ هللاو ءامهثيب امو صضرالاو

 لا ا 95 سل يس ر# للا ع عل ل ملا موس لارا تهمس عال 28 هم و

 ُهلِإ الو ءٌقِلاَخ َوُه ام َدَدَع هلل ٌدْمَسلاَو ءاَمُهْنيَب اَمَو ضرالاو تاومَسْلا يِف هللا
 ل. م اا مساس ل ل 2 عا نبى سام ماش م 59 م ما م مت 5 7 2

 يف هللا قل ام دَدَع هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءٌقلاَخ َوُه اَم َدَدَع هللا الإ
 ٌ م م يسار# ع اس ع رع ا# 2 م # ما” ساس نثر 5 ا ل ا ١م

 . قلاحخ وه ام ددع هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءامهنيب امو ضرالاو تاومسلا

 ىلع هي هللا لوسر لخد لاق هنع هللا يضر دعس نع يدذمرتلاو دواد وبأ جرخأ [ل
 تلاقف غلبأو لضفأو اذه ْنِم ٌرَسْيَأ وه امب كريخأ لاقف دعتو حبست ىصحو ٌىون اهديبو ةأرمأ

 لاق مث ةلَحْبَسلا رخآ ىلإ قل ام َدَدَع هللا َناَحّيَُس يلوق لاق هللا لوسر اي يمأو تنأ يأب

 .115 451١٠١ ناييآلا .مارسإلا ةروس ١١(

 1١8, ةيآلا دط ةروس )7١(

 مم



 للاب لإ وق الو لوح الو كللذ ُلْثِم هللا لإ هَلِإ الو كلذ لْكِم هلل ُدْمَلاَو ٌكِلذ ُلْثِم ٌربكأ ُهَللاو
 ايك كلذ لثم ظفل لوقت كنإ ال هرعخآ ىلإ قلت ام ددع ةدحاو لك يف رركت يأ َكِلْذ ُلْعِم

 .هريظن يف ينأيس

 ميجاَريِإ ىَلَ َتيْلَص اَمَك ٍدمَحُم رلآ ىَلَعَو ِدْمَحُم ىَلَع َّلَص ٌمُهّللا -*
 ٍدْمَحُم ىَلَع ْملَسو َميِارْنِإ ىلع َتكَاَب امك ٍدْمَحُم رلآَو ِدّمَحُم ىَلَع كابو
 .ٌديِحُم ٌديِمَح كلِ َميِهاَرْيِإ لآ ْميِهاَرْيِإ ىَلَع َتْنْنَحَت ام م ٍدشَحُم رلآَو ٍدْمَحُم ىَلَع ْننحَتو َميِاَرِإ ىلع َتْمْلَس اَمُك ٍدْمَسُم لإ ىَلَعَو

 .ايهنع هللا يمنر رمع نب هللا دبع نع يدسم نبأ ةالصلا هذه ثيدح جرخأ [ 

 ْنِمَو ُكيِصاَحُم َنْيَبَو اننْبَب هب ُلوُحَن ام َكِتْيْشَح ْنِم انل ميقا ّمُهّللا - 4
 هللا ءايندلا َبِئاصَم اَنيَلَع هب ُنْوَهُت ام نيِقبلا َنِمَو كج هبال ام َكَِعاَط
 ىَلَع انرأ لعجلاو انِم َتراَولا ُهَلَسجاَو انسي اَم اَنِتْوَقَو اَن ٍراَصْبَأو انعاَمْسُأب اَنْعَتَم
 اًنُدلا لعجت الو اننيد يِف انتَبيِصُم ٌلعَجَت الو اناداَع ْنَم ىَلَع انّرُصُناَو ائمْلَظ ْنَم

 .انُمَحْرَي آل ْنَم انيلع ْطْلَسُت الو ءانِمْلِع َمَلْبَم الو انْمَه ربك 00

 ل 6-2 0 . َ ا

 .انمحري هلوق ىلإ كتيشخ ْنِم انل ميقا مهلا تاوعدلا هذبب وعدي ىتح سلجم نع موقي

 . سنإلا ٍناطْيْشَو نجلا ِناَطْبَش ْنِم كب ُدوُعَأ يّنِإ ُمُهّللا  ه 0 دهم لاا توم سلاسل # مع تا

 الو انْرْبآَو انُمِرْحَت الو انِطْعَأو انهت الو انُمِركَأو انْصَقنَت الو اَنُدِز ٌمُهّللا 5 هم نسم هله” نزع مغ # # يرد سو هع |خاىايسم سارع 2
 3 ّ 7 .ء 2 تيه 2 هىي*

 . انضرأو انع ضراو انيلع رثؤت

 .هنع هللا يضر رمع نع يذمرتلا ءاعدلا اذه تيدح جرخأ  [ل
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 ىلإ ٍتامّلُظلا ني انّجَنَو .مالّسلا َلْبُس انيهاو اديب َتاَذ ْحِلْضَأ مهلا
 انِعامسأ يف ان كراس مُهّْللا ٠ ّنطَب امو اهْنِم ٌرهَظ اَم شجاوفلا اَنبْدَجو روثلا

 ٌنيركاش انْلَعَجاَو ميِحَرْلا ُباّوَتْلا َتْنَأ َكْنِإ انيلَع بدو اَنَاَيرْدَو انيوُلقو اًنِراَضُيَأو

 .انْيَلَع اهّمِيَأو اهّل َنيِلباَق اهب َنيِنُْم ٌكِمَعِنِل

 . هنع ِهَّللا يضر دوعسم نبا نع يناربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ [ 



 ْمَلَو ِكلُملا يف كيرَش هل ني ْمِلَو أدل ْذِحَْي مل يِذلا هلل دمحلا» - ١

 توُمَي ل يِذَلا يحل ىلع تكون 210 يبكت رك لذلا نص ّيِلَو ُهَل نكي
 هَل ْنَكَي ْمَلَو ِكْلُمل | يف ٌكِيِرَش ُهَ آ ْنُكي ْملَو دلو ْذِحْتَي ْمل يذلا هلل ُدْمخلاطو

 220 ًاريبكت ُهربكَو لذلا َنِم يِلَو

 لك هللا لوسر لاق لاق هنع هّللا يضر سنأ نب ذاعم نع هريغو دمحأ مامإلا ىور-ال

 نبا ليعاسا نع ايندلا يبأ نبا جرأو .ةيآلا ًادلو .ةيآلا دلو ُدِحَتي مل ِهّلل ُدْمَحلا رجلا ةيآ
 ُتْلكوت ْلُ ُدمَح اي لاقف ُليِرْبَج يف لقت الإ ْرثَأ تبرك ام كي هللا لوسر لاق لاق ك كيدف يبأ
 .اريبكت ريكو ىلاعت هلوق ىلإ ًادلو ذخَتَي م يذلا هلل ٌدْمحلاَو ٌتوُمي آل يدلا يلا ىلع

 ٌتاْفَتْسُملا كيو ىَكَتْشُملا ف كِل ْمُهللا ء ميظَعلا هللا َناَحْبْس - ١
 . مويق اي يح اَي ٌنالكتلا َكِيلعَو

 مفر رمأ همجو اذإ قي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يذمرتلا جرخأ  [ل
 . مويق اي يح اي هلوق ىلإ ميظعلا هللا َناحْبُس لاقو ءامسلا ىلإ هسأر

 ,عملا تاوُمَّسلا ُبَر هللا َناَحْبُس ميركلا ُميلَحلا ُهّللا الإ َهَلِإ آلم

 َتْفَح اذإ و ِهّللا لوسر لاق لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع يبسلا نب ا جرخأ لآل
 . ُكْفاَنَك لجو هلوق ىلإ هللا لإ هل ال نقف هرب وأ ًاناطْلُس

 11١. ةيآلا .ءارسؤولا ةروس (1)
 , ةقباسلا ةيآلا ,ةقبالا ةرولا 42509

 .بفوخلا وأ طيغلا ةدش نم ملكتملا نع زجعو ت ع : مجو :رمأ ةيمجسو 22
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 يِنْرْذَت آل ّبَر «كّوانَت لَجَو َكْراَج ّْرَع َتْنأ الإ َهلإ آل ء ميِظعلا ٍشرَعلا ٌبَرو 00 سس ّ سارع مس # رج ل ل م ملكا هت 5
 . َنيئراولا ٌرْيَخ َتْنَأو دوف

 ماريا ىلع َتيَلَص امك مم رلآ ىو دْمَحُم ىَلَع لَ ٌمُهَّللا - ل اع ارا
 لآ َميِهاَرْبِإ تمِح َر امك ٍدَّمَحُم َلآَو ًأدّمَحُم ْمَحّراو َميِهاَريإ . لآ ىّلَعو

 رلآو ميهأربإ ىَلَع َتْكَراَب امك ٍدّيَحُم لآ ىَلَعَو ِدّمَحُم ىَلَع كرابَو ميهاربإ

 . ٌديِجَم ٌديِمَح َكْنِإ َميِهاَرُبإ

 2 يشر ةقئاع نع يدسس نب ةالصلا هذه ثيدح جرضأ 0

 يم عار

 : كح 0

 لوقي اللجر عمس كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةديرب نع هريغو دواد وبأ جرخأ ال

 يِذَّلا مظعألا ٍهِمّْساب ىلاعت ُهّللا لَأَس ْدَقل هديب يسفن يذّلاو ٌدحأ هلوق ىلإ ُكْنَأْسَأ ينإ ّمُهْللا
 . ىطغأ هب َلِكَس اذِإو َباَجَأ هب َيِعُد اذإ

 مام 7 1 ا ا 6 سس سا ل س ريت ىلا ما يام

 .تنأ لإ اَمُهَكِلْمَي آل ُهْنإَف َكِيَمْحَرَو كِلضَف ْنِم كنأْسأ ينإ مُهْللا - 5

 قاضأ لاق هنع هللا ىبضر دوعسم نب هللا دبع نع حيحصلا لاجري يناربطلا جرخأ- ال

 8 ْمُهّللا لاقف ًائيش نهتم ةدحاو دنع دجي ملف نهدنع يغتبي هجاوزأ ىلإ لسرأف يو يبنلا

 رظننن نحنو هللا لضف نم هذه لاقق ةّيلْضَم ةاش هيلإ تيدهاف َتْنَأ الإ هلوق ىلإ كلأسأ
 . ةمحرلا

 َكيِلِإ ٌتحألا ِكَرابملا بيطسلا رهاطلا كساب كنس ينإ مُهّللا

 َتْمَحَر هب ٌتمح ٌرَبْسا 8 َتْيَطْمُأ هب تلك اذِإَ َتيَجَأ ِهب َتيِعُذ اذِإ يِنْلا

 ربا كودو نمحرلا كوُعْدأو هللا وعد ينإ مُهّللا تجر هب َتْجرْفتْسا اَذِإَو

 َرْفَغَت نأ ملغأ ْمَل امو اَهْنِم ُتْمِلَع اَم اهلك ىنسحلا ٌكِئامْسَأب َكوُعْدْأَو ميِحّرْلا
 ماش تم

 . ينمحرثو يل
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 لوقي هل هللا لوسر تعمس تلاق اهنع هللا يفر ةشئاع نع ةجام نبا جرخأ 0
 نأ ٍتمِلع له ٌةَعئاع اَيًاموي يل لاق تلاق َتْجرف هلوق ىلإ رِجاطلا ٌكمشاي َكلأْسَأ ين | ملا
 هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب تلقف تلاق ٌباجأ هب يعد اذإ يذلا ,مشإلا ىلع يلد ذَف هللا

 هسأر تلبقف تمق مث ةعاس تسلجو تيحنتف تلاق ٌةَشئاَع اي ِكَل يبي ال ُهَّنِ لاق هينملعف

 نأ يي ال هن كمل نآ َُقِئاَع اي ِكَل يَ ال ُهَّنِإ لاق هينملع هللا لوسر اي تلق مئ
 ّربلا كود فإ مهلا تلق مق نيتعكر تيلصو ُتأضوتف تمقف تلاق ايندلل ايش هب يلأست

 تلاق ينمحّرتو يل َرِفْغَت ْنأ ْمّلُعَ امو اهنم تْمِلَع ام اَهْلُك ىنْسُخلا كتامْأب كومدأو َميِجّرلا

 . اهب ٍتْوَعَد يتلا ءاسألا يِفَل ُهَنِإ لاق مث يي هللا لوسر كحضتساف

 املك يل خِلضأو ير ةمضم ًةمضِع تلعب يذلا ين يل خلضأ مه -8

 قم او تنم امل يم هز تال م عي ١ كني ب رغأو كيف
 .ُدجلا ٌكنِم دَجلا

* 6 

 . هنع دلل يضر بيهص نع يئاسنلا ءاعدلا أه ثيدح جرخأ ال

 «كتحيِصَن ُعِبْنأَو كرك رشكأو كركش ُمظعَأ يلعب + مُهَللا 4 ١

 , كَتيِصَو ظفحلاو

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ات

 ٍدْقَوْلا «©20نيلجحملا "0رُغلا 20 َنيِتبحُملا َكِداَبِع ْنِم انْلَعجلا مهلا - ٠

 . سيقلا دبع دقو نع دمحأ مامإلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ - ال

 . نينامطملا : نيتبخملا (1)
 . هوجولا سضيب :رغلا (5)

 . مهتنيزب نيزيمملا : نيلجحملا 23
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 ءَاَجْرِع ُهَل ُلَعَجَي لَو تاتكلا ِهِدْبَع ىَلَع َلَرْنَأ يِْلا هلل ُدَمَحخلاِه - ١

 5 تاحِلاَصلا َنوُلَمْحَي َنيذلا َنيِنِمْؤملا ّر رشي ُْنُدَل ْنِم اديدش ًأسأب ردي امي

 هب ْمُهَلاَم ءًادنو هللا َذَحَتا وُناَق َنيِْلا ري ءًادبأ يف َنيِيِكاَم ءانسح ًأرجأ ْمُهّل
 ايدك لإ َنوُلوُع نإ مههاوفأ نم ٌجرْحَت ةملك َتَرْبَك مهئابال الو مدع نم

 انْلَعَج اَنِإ ءًافسأ ِثيِدَحْلا | اذهب اونيْؤُي مل نإ ْمِهِرانآ ىلع َكَسْفَن عاب كلم
 هع م عر مج -

 َهْيَلَع اَم َنوُلِعاج انإَو لَمَع نسخ مهيأ ْمُهَولبتِل اهل ةئيز | ٍضرألا ىلع ام

 ءأبَجع انيايآ نم اوثاك .ميقرلاو ب فهلا َباَحْضَ نأ نأ تبيح م 0 /

 7 هدهد

 ظبح ْنَم قو هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع هريغو ملسم ىور 13
 لات لاق هنع يذمرتلا ىورو «رلاجّدلا ٍةنتف ْنِم َمِصُع ٍفْهَكلا ٍةروُس لْوأ ْنِم ٍتايآ رشع

 . لاجّدلا ِهّثِف ْنِم ْمِصُع ٍفْهَكلا رلّوأ ْنِم ٍتايآ ٌتالَن أرق ّنَم كي هللا لوسر

 دادمو هقرعغ ٌةَنَْو هل اضرو هقلَخ َدَدَع هدمحيو هللا نايس - ؟

 هللا َناَحبُس وقل َدَدَع هللا َناَحْيُس ِهِقْلَخ دَدَع هللا َناَحْبَس أثالث» ِهِئاَمِلَك
 عا تالت

 ةنز هللا تاَحبَس هِشَرَع َةنْز هللا ْناَحْسْيس وسفن اًضر هللا ٌناَحْبَس ِهِسفَن اضر

 . هِتاَمِلَك ٌداَدِم ِهَللا َناَحْبُس ِهِئاَمِلَك َدادم هللا َناَحْبْس ءِدِشْرَع

 1٠١. ىلإ ١ نم تايآلا «فقهكلا ةدوس (9)
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 اهدنع نم جرخ ة# يبنلا نأ ابدع هللا يضر نينمؤملا مأ ةيريوج نع ملسم جرخأ 0
 ٍتلِز ام لاقف ةسلاج يهو ىحضأ نأ دعب عجر مث اهدجسم يف يهو حبصلا ىلص نيح ةركب

 ثالث ٍتامِلَك ْعَبْرَأ كدْعَب تلق ْدَقل 45 يبلا لاقف معن تلاق اهيلَع كتْفَراَف يتلا ةلاحلا ىلع
 جت يي هما -

 ةئزو ِهِْفَت اضرو ِهَْلَحَدَدَع هِدَْسِبو للا َناحْبْس َنُهْرول َموَيلا ِتْلُق امب ُتَنْزُو ول تام

 ددع هلل ناحبس اهنيلوقت هَ تاملك َكُمْلَعُأ الأ ظفلب يذمرتلا هأورو .هتامِلك َداَدِمَو هش رع

 .نيترم ةحيبست للك راركتب ٍتامِلَك دادم ىلإ ِهِقْلَخ َدَدَع هللا َناحّبُس ِهِقْلَ

 ميهاربإ ىَلَع ٌتْيْلَص اَمُك ٍدّمَحُم ر لَآ ىَلَعَو ٍدْمَحُم ىَلَع ْلَص ٌمُهّللا -*

 اَمَك دمحم .لآ ىَلَعَو دمَحُم ىَلَع كِرابَو ٌديِحَم ٌديِمَح كن َميِهاَرْيِإ لآ ىَلَعَو تشق م لم
 .ٌديِجَم ٌديِوَح َكْنِإ َميِهاَرْبِإ لآو َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتكَراَ

 .هنع هللا يضر يلع نع يئاسنلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ ]2[ 

 2 # لك ع ءواع 2 6 م #2 ىك

 . مركألا لجالا زعالا ىلعالا كمساب كلاسا -

 نم له هللا َلوُسَر اَي لاق الجر نأ !بنع هّللا يضر سابع نبا نع يناربطلا جرخأ ال

 . مركألا هلوق ىلإ ىلغألا ٌكِيْساب َكنَأْسَأ لوقت معن لاق دري ال ءيش ءاعدلا

 سام عام

 الو ىقلخ يِف يل ْعَسَوَو يِبْسَك يل ْبْيَطَو يبد يل | َرَْفْغا َعُهّللا  ه

 سا 98# ال

 . نع ُهَتْفَرَص ٍءْيَش ىلإ يسْفَن ْبِحْذُت الو يِل َتْيَضَق امم يِغتْمَت

 كِْيلِإ بح أ انأ و هللا لوسر يل لاق لاق هنع للا يضر يلع نع يرفختسملا جرخأ- ال

 هلوق ىلإ يل هلا مهل لك ني ومذت تاملت سَ نأ كل اهثأ اهؤاعرو اش ةلامسمت
 لن 2

 . ينَع ةتْقَرَص

 مرهلاو ,لخبلاو ٍنيَجلاَو ٍلّسكلاو رجعلا َنِم كب ٌدوُعَ ينإ مهلا - ١

 َرْفُكلاَو رقفلا سس كب وأو «ةنكسملاو ٍةَّلّذلاَو ٍةليعلاو فعلا ٍةوسِفلاَو

 مكبلاو ممصلا ّن نم كب ٌدوُعَأو يأيرلأو ةعْمسلاو قافثلاو ٍقاقشلاو ٍقوُسْفْلاَو

0 



 . ماَقْسألا ٍءَّيَسَو صّرَبلاو ماذجلاو ٍنونجلاو

 .هنع هللا يضر سنأ نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ  [ل

 اا م بت ةيس هس مثيب دع ملا م ٌ ىلإ ا" 25 عع#
 نإ مهللا .كيمحري انئارو نم ظفحاو كِييِد ىلإ يبلقي لبقا مهللا ا

 ماش توا م 8 ى هع م لص يع لج يل رع م كت ىح نم © 5 رب ىمم م 75 - 3
 اًنِدْهاو اَنّيِلَو َتْنَأ نكف انب َكِلَذ َتْلَعَف اذإَ ًائْيَش اَهْنِم انكْذمَت مل َكِدَيِب ©'اانيِصاون ٠ 8 مع : + [. , - 2 هب ب ا 1ايثش . 8 5 3 عكتل ٠
 . ليبسلا ٍءاوَس ىلإ

 . هنع هللا يضر سنأ نع ميعت وبأ ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ

 انَتفَرَر ام يف انل ُكِراَبَو َكَقْرِر انمرخت الَو ٌكِلضَف ْنِم انقُدرا مهلا -
 . ٌكَدنِع ام يف اَنَنْبْعَر لْعججاو انسفنأ يف انانغ لَعجاو

 .اههنع هللا يضر سابع نيا نع ميعن وبأ ءاعدلا اذه ثيدح- جرخأ  [ل

 انسوؤر :اتيصاون )١(
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 اَنُدَبْعَأ نإ ًءايلَوأ ينو رع ٍيِدابِع اودي ُنأ اورْفك َنيِذْلا َبَِحَفَأَؤ- ١
 ريع مسالا +

 مُهيحَس ّلَض َنيِذّلا ًالامعأ َنيِرَسألا مكبنل لَه لق ار َنيِرِفاكلل ْمْنَهَج
 اووضك نيِلا َكِيلوُأ ءاعنص نوني مهن نوبي مهو ايدل ٌةايححلا يف

 َكِلَذ ءًأنُرَو ةمايقلا ف يل مقل الق ْمُهلاَمْعأ 55 اقل مهب تايآب
 اوُلِعو اونمآ َنيِذّْلا َنِإَأوُرُه يِلسُرَو يتايآ اوُدَحَناو اوُرفك امب ْمْنهَج معارج
 اَهْنَع َنوُعْبَي ال اهيف َنيِدِلاَخ لت سؤَدرفلا ٌتاْنَج ْمُهَل ٌتَناَك ٍتاحِلاَّصلا
 تاملك دفنت نأ َلْبَق ٌرْخَبلا َدهَتَل يبَر ٍتامِلكِل ًادادم ٌرْخَبلا َناَك َرَل لق ءالوج
 هَلِ | ْمُكُهلِإ امن يلإ ىحوُي ْمُكلموَقَب انأ اَمْنِإ لق ًادَّدَم ِهِلْثِمِب انتج ولو يبر
 هير ةدابعي كِرْشُي الَو ًاحِلاَص الَمَع ُلَمْعَيلف ِهّبَر اقل وري ناك ْنمَف داو

 .2074َنيِمِلاَّظلا مْوَقلا يِف يِنْأَعْجَت الق ٌبَرِ» ,"2«ًادحأ

 أرق ُُص ل هللا لوسر لاق لاق هلع هللا يضر ءادرذلا يبأ نع هريغو ملسم ىور ال

 . لاّجّتلا ِةنثف ْنِم َمِصُع ٍفْهَكلا ٍةَروُس ْنِم ٌريخاوألا ّرشعلا

 ةنِز ِهَّللا نايس «هسفت اضر ِهّلْلا ناحسبَس + هقلخ ٌدَدَع هللا نايس - ؟

 هِشَرَع َةَنِر هلل ُدْمَسلا ءٍوِيْفَن اًضر ِهَلل ُدْمَحلا ِهقّْلَخ َدَدَع هلل ُدّمَحلا هِشْرَع

 هللا لإ َهلِإ آل ِسْقَن اضر ُهّللا لإ َهلِإ آل ِقْلَخ َدَدَع هللا الإ َهَلِإ ال ُكك 2 2 1 م اسمع ر# هلا -
 ظ

 ل

5-7 
 مم

 ١( ؟ نم تايآلا ..فهكلا ةروس ٠١ ىلإ ١5١

 ) )5ةيآلا ؛نونمؤملا ةروس 5 4.
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 ةادّغلا يلصُي نيح لاق ْنَم لاق كي هنأ هنع هللا يضر سنأ نع ركاسع نبا جرخخأ - ل

 ُكِلَذ َّلْثِم ِهَّلل ُدْمَحْلاَو هِشْرع ةّئز ِهّللا َناَحُبُس ِهِسْفِن اضر هللا َناَحْبُس هقْلَح َدَدَع هللا َناحْبُس

 ةعباللا بأ ذّيو برفملاو ٍقِرَشملا نيب ام َعَمْجج نأ ِْم لربح َكِلذَف َكَِد لغم هللا لإ هَل لو

 ةرونملا ةنيدملا يتفم ليللا لمج يولعاي نيدباعلا نيز ديسلا لاق ءَّلاَق ام َنوُصْخُي الَو ٍنوبتكي
 راكذإلا هيف عمج يذلا «حاورألا ءايحأ هدرو ةيشاح حايفلا رشنلا» هباتك يف ىلاعت هّللا همر

 نم قبس ام لثم يأ كلذ لثم هللا لإ هلإ الو كلذ لثم ِهَّلل دمحلاو هلوق ةروثأملا ةيعدألاو
 حيبستلا ثيداحأ نم هرئاظن يف تاياورلا عبتت نم رهظي ايك خلا هقلخخ ددع هللا ناحبس هلوق
 يراقلا يلع الملا تيأر مث لاق «كلذ لثم ظفل ينعي ظفللا اذه لوقي ركاذلا نإ ال ديمحتتلاو

 نم اذه لثم نأ رهاظلاو لاقف نصحلا حرش يف هيلع هبثو كلذ لثم ركذ ىلاعت هللا همحر
 .ثيداحألا هيلع لدت اك راصتخإلا دصق ىلع ةاورلا فرصت

 تا لا را
 َنيِنِمْؤُملا ِتاَهَّمُأ ٍهِجاَوْرَأَو ّيمألا يِبْنلا ِدِّمَحُم ىَلَع ّلَص مهلا + ما ا 0 5 5-2

 كم

 هم هيب له ًَئ هتيرذو

 هع هللا ضر ةريرح يل نع دوبل ةذلصلا هذه ثيدح جو ا

 ىجنم اي « ىقرغلا َذِقْنُم اي ءِءاَمَعِضلا َنْوَع اي ءٍءاَجْرْلا ْميِظَع اي ِءالبلا تفِشاك
 اوس كل دس يذلا َتنأ لِضْفُم اي مهم اي لمججُم اَي نيم اي « ملأ

 ؛رجشلا تفيفَحَو ءاملأ ٌىِوْدَو ٍسْمْشلا ٌعاَعشَو رَمَعْلا ُه ٌةوضَو م ِراَهَنْلا رونو ليلا

 . (كتجاحب وعدت مث) ٌبز اي اي ِّبَو اي بر اي كلل كيرَش آل هللا اَي

 هتع هللا يضر ًايلع نأ اينع هللا يضر سابع نبا نع يسدقللا حتفلا وب أ .جرخأ - أن

 يعش الو ليل يدن ام أين قملاب ينعَْب يدّلاو لاقف ايندلا نم ائي هلي هللا لوسر لأس

 2 د نب يي ذه دن اي لاَقف ليج هب يناتأ ايش كمل نكلو
 م هن

9348 



 5 نك

 ىطقت حس ْنِم ُموُقَ وع من وف نم 0 قحح كماقت , : الق كيجاحب لي مم اثالَث بو اي هلوق ىلإ هلَداَمعأل دامي

 . سو رم ##ل ماعم
 . تامملا ٌدنِع ٍناميزلا ةجعحم ينقل مُهْللا  ه

 .اهنع هَّللا ىضر ةشئاع نع يناربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ .[ل

 م ل0 ماس ه5 ماو#

 . ينفزراو يندهاو ينمحراو يل رفغا مهللا

 .هنع هللا يضر يعجشألا قراط نع ملسم ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ [ل

 ,منأملا نم كب ْدوُعَأو * .مكبلاو ,عيمصلا ّن نم كب ُدوَُأ ينإ ٍمُهللا -

 كلب ٌدوُعَأو ؛ مهلا ٍتْوَم ْنِم كب ٌدوُعَأَو  مّدهلا ٍتْوَم ْنِم كب دوُعأو ,مّرغملاو

 كي ٌدوُعأَ عيجضلا ٌَسْكِب هن 4 عوجلا ِتْوَم ْنِم كب ٌدوُحَأَو .مغلا توه ْنِم

 .29 ٌةَناطبلا ِتَسْنب اَهْنإَ ءةلايخللا ّنِم

 ,هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةماسأ يبأ نب ثراحلا ءاعدملا اذه ثتيدح جرخأ ل

 .ةريرسلا : ةئاطبلا 20
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 ْمُه َنيِذّلاو « نوعِشاَخ ْمِهِتالَص يف مُه نيل : ٌنوُنِمَوملا حلفأ دقو - ١
 ْمِهِجوُرُفل مه َنيِذّْلاو ءَنوُلِعاَف ٍةاَكَّرلِل مه سلا «َنوضِرْعُم وْمَّللا ِنَع

 ِنَمَف ٍنَمَه َنيِموُلَم ريغ ْمُهنِإَف مُهئامْيأ ْتَكلَم ام مهجاوزَأ ِىلَع لإ نوُطِفاَح
 َنوَعاَر ٍمهِدْهَعَو ْمهِتاَناَمأَل م م َنيِدَّلاَو 0 3 كيلو كلذ ًءارو ىغتبا

 َنوُنرَي َنيِدْلا َنوُنْراَولا .ْمُه َكِئلوُأ ءَنوظِفاَحُي ْمِهِتاوَُلَص ىلع 3 َنيِذَّلاَ
 ٌدوُحَأو نيِطايشلا تازمه ْنِم كب ُذ ْذوُعَأ ٌتَرِط ,290نوُكِلاَح اهبف م شه سودرفلا

 , 2574 نو ٌرِضَحَي ْنَأ بر كب

 .ةنخلا يف اَيب ُهَل ُهَّللا ىتَب تايآ َرْشَع َنونِمْؤملا َحلفأ دق ْنِمَأرق

 ُكْلُملا ُهَل ُهَل َكيرَش آل ُهدحَو هللا لإ هل 2 ٌربكأ ُهّللا ُهّللا لإ َهلِإ آل ؟
 .ِهّللاب لإ ةوُق الو لوح الو ُهّللا لإ هَل اح ال ٌنيِدَق ٍءْيَش ّلُك ىلَعَوُهَو ُدْمَحْلا ُهَلَو

 تعمس لاق اههنع هللا يضر نايفس يبأ نب ؛ ةيواعم نع نسح هانسإب يناربطلا ىور -اسل

 هلو لوح الَو هلوق ىلإ بكا ُهّللا ُهّللا لإ ةلإ ال ٍتاملكلا ِءالؤبب اعد ْنم لوقي هللا لوسر

 . ُهاَطْعَأ لإ اعيش َهّللا لاشي مل هّللاب الإ هوَ

 1١. ىلإ ١ نم تايآلا .نونمؤملا ةروس (١ذ

 قمح قلل ناتيألا «ةقياسلا ةروسلا <”

١» 



 ديم ٌديِمَح َكْلِإ َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتْيَلَص امَت ِدْمَحُم ىَلَع ّلَص َّمُهللا -؟

 رلأ ىَلَعَو ل ٍدمَحَم ىَلَع ُكِراَيَو ٌديمَح َكْنِإ َميِهاَرْيِإ ىَلَع َتْكَراَب اَمَك ٍدَّمَسُم هع

 َّ تم محيدٌ 

 .هنع هللا يضر ةحلط نع دم-أ مامإلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ

 ٌرَش لك ْنِم كب ُدوُعأَو كدب ُِئاَرَح ِرْيَخ لك ْنِم َكَلَأْسَأ نإ مُهْللا -

 :ِدْشَرْلا ةميِزَع كلأسَأو رْمَأْلا يف تابثلا َكُنأْسَأ ينإ مُهْللا كدي ُهنئاَرَخ

 .ًاقواَص انيق َكّلأْسَأو «كِئاضَقِب اًضّرلاو ُكِتَداِبِع َنْسْحَو َكِيَمْعِ ُكتَمْعِن هن رْجُش َكلأْنَأو

 ْنِم كب ٌدوُعَأو ءملعت ام ٍرْيَخ ْنِم َكْنأْسَو ًاقداَص ًاناسِإَو اميِلَس ابْلَق ٌكّنأسَأَو

 . ٍبوُيْعْلا ُمالَع َتْنَأ َكْنِإ «مملعَت امل كُرِفَخَتْساو ُمَّلْعَت اَمٌَرَش

 َتْيَأر اذإ هل لاق هلي ِهّللا لوسر نأ هنع هللا يضر ءاربلا نع هريغو يناربطلا جرخأ  [ل
 مالعو هلوق ىلإ َكْلأْسَأ نإ ّمُهّللا ٍتاوعّدلا ٍءالؤهب ٌعداف ةّضفلاو ٍبَهَّذلا اوُسفانت ساّنلا

 2 .بويخلا

 «كبضُغ نم َكِوُفَعِب ٌدوُعَأو كلطحَس ْنِم كاضرب ٌدوُعَأ ينإ مُهّْللا

 2-0 اَمُك َتْنَأ ءٌكِيلع ًءانث يصخأ آل .َكْنِم َكِب ُدوُعَأَو َكباَذَع ْنِم َكِتَمْحَرب ٌدوُعَأَو

 رسل

 رع ل 4

 . كِسْفَن ىَلَع تينت

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ينطقرادلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ

 ملأ ْمَل اًمو اهني ُتْمِلَع اَم ىنسحلا ٌكِئاَمسأب َكنَأْسَأ ينإ ٌمُهّللا 5
2007 

 يسفن َتْمْلُظَو ًاءوُس ٌتْلِمَع َكَئاَحُيس بْنَ لإ لِ ل ءربكألا ٍريبكلا كساب

 َنيِرِفاَخلا ٌرْيحَح كنف يل ٌرِفغاَف

 .هنع هللا يضر سنأ نع يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ

١١ 



 يِْلا ٍنَسَحلا َكِئالَبَو َّيَلَع ٍةَعِباَّسلا َكِيَمْعتب َكنَأْسَأ ينِإ ّمُهَّللا -
 َكِلْضْفَو ٌكْشْمِب نجلا ينْلِعْدُت نأ َّلَع تْلَضْمَأ يِذْلا ٌكِلْضَفَو هب يتيلتبا
 نع 8 لع رع

 , َكِتْمْحَرَو

 . هنع هللا يضر هوعسم نبأ نع يمليدلا ماهدلاأ أذه ثيدح سرخخأ ال

 ْنِم َةَمالَّسلاو كَترْفْغَم َمِئاَرَعَو َكِتْمَحَر تابجوُم ٌكُنَأْسُأ ين هللا

 .رانلا َّنِم ةاجّنلاو ِةّنَجلاِب ٌَرْوُفلاو ٌرِب لك ْنِم ةَميِنْعلاَو ,مثإ لك

 . هنع هللا يضر دوعسم نبا نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 1[

 ؟ ٠١



 م ا ا 17 مم كو دو اهرب © سات يحج © سا[ ب مرق "ي# اج ع

 مايل سا سل ل سل سهس هاشم 7 57 كس سا سر للا عال را قل يفي
 ال رخخا اهلإ هللا عم عدي نمو . ميركلا شرعلا بروه الإ هلإ ال قحلا كلملا

 همعهر هر © ع "عل 0 ماركه نر مت 5 2 ؟ حرم
 محرأو رفغا بر لقو «ٌنوُرِفاَكلا ُمِلْفُي آل هنإ ِهْبَر دنع ةباسح امنإف هب ُهَّل َناَهْر

 م رود < 2 مو ع سس 2 ا ا 1 ميمي م 8

 .20)# ٌنيِمِحاّرْلا ريخخ تنأو انمحرأو انل رفغاف انمأ انبر نيمحارلا ٌريخخ تنأو

 الجر َّنَأ ْوَل هي هّللا لوسر لاق لاق هنع هَّللا يضر دوعسم نبا نع ميعن وبأ ىور - ا
 .نونمؤملا ةروس رخآ ىلإ ًاثيع مكانقلَح انآ ْمتْبِمَحَفأ :لازَل لبج ىلع اهأَرق ًانِقوُم عام

 2 0# راسا سام اج رفا مهما # ملا ما رق هال ساصا نار

 امئاد ادمح دمحلا كلو كدولخ عم !دلاخ اريثك دمحلا كل مهللا - *
 مامر ما مس يس - رييمقشوبلا جا # هاي هاش سامر ساه ماا رعب عر 20
 كَلَو ,كيئيشم نود هَل ىهتنم ال ادمح ُدمَحلا َكْلَو «كِمْلَع نود هل ىهتنم آل

 ةقرط لك ذنع ايلم !ذمح دمحلا كلو كاضر الإ ِهِلئاقِل رجأ ال ادمح محلا 7 . 4 ه1 ءاه عوج 5 ضم © ساي هل ئهعفام 2 2: --ّ 9 مه باث هما م هام

 . سف قو يع
 ُدّسَحم اي لاقف 5 يبنلا ىلع لزن ليربج نأ هنع للا يضر ىلع نع يقهيبلا جرخأ [ 

 يفو .كاَضر هلوق ىلإ ُدْمَحلا كَل ْمُهّللا ْلُقَف ًاموي وأ هتدابع قح َةَلْيَل َهّللا َدْيْعَت ْنأ كَّرس اذإ
 .هرمخآ ىلإ ًايِلم ادم ُدْمَحْلا ُكَلَو دازو هوحن ىلع نع يعفارلا ةياور

 دّمَحُم ىلع ُكِراَب ّمُهّللا دّمَحُم رلآ ىَلَعَو ٍدّمَحُم ىَلَع ّلَص ّمُهّللا ٠

 © عا را
 ىلا مام سال و مرام © سام لم ِ ءر
 .دايجم كيمح كنإ ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعَو

 1١8. ىلإ ١١5 نم تايآلا ؛نوئمؤملا ةروس 1١١(
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 نع هنع هللا يضر ةئراح نب ديز نع دحأ مامإلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ -[3

 . ه6 يبنلا

 لدرَأ ىلإ در ْنَأ كب ُدوضَأو نجلا َِس كب دوم ين مهلا -

 .رِبَقْلا ِباَّذَع ْنِم كب ُدوُعَأَو ءايندلا ةنثف ْنِم كلب ُدوُعَأَو ءرمعلا

 لك ريد ذوعتي ناك هي هّللا لوسر نأ هنع هللا يضر دعس نع يراخبلا جرخأ ال

 .ربقلا هلوق ىلإ ِنْبُخلا ّنِم كب ٌدوُعَأ يقإ ّمُهّللا تايلكلا ءالؤبب ةالص

 ليئاكيِمو ليربج هلو َبوُقْعَيو قاحشأو ميجاربإ لإ جلل مهلا -

 ىلتيم ينإف ّرقفلا يِنَع يِفْنَتَو و ٌبِنلُم ين يِتْوْعَد بيجتست تبيجتسَت نأ كّلَأْسُأ ليِفاَرْسِإو

 . ٌنيِكْسِم ين ٌرففلا يع يِفنَتَو ُبِنذُم ينإَف ٌكِيمْحَرب ينلاتَتَو
 2 أ هنع هللا يضر سنأ نع ينسلا نبا جرخخأ آن راهم اني ان

 هيدي دري ال ْنَأ هللا ىلع ًاّقح ناَك لإ نيِكْسِم ينإف هلوق ىلإ يهإ ّمُهّللا ٌلوُقي ّمُث ٍةالَض لك

 0 ةهمد8 ًّء ا مل ِ ا 0 3 ميامعلا تاي سل
 .ٍربقلا باذع نم كي ذدوعأو ءءاسنلا ٍةنتف نِم كب دوعا ينإ مهللا - 5

 لك ْمُهْنِم نع مهلا ٌروُرَسْلا َنيِمِلْسُمْلا ٍبوُلُق ىلع - مهلا 7

 يلع لك ةذ ها ءِراَغ لك ٌسْكآ ّمُهَّللا . عئاج لك عيشأ ّمُهّللا ءِريقف

 ٍفْشا ّمُهّللا «َنيِمِلْسُملا رومأ ْنِم ٍدِساَف ْلُك ْحِلْصأ مهلا ءريِسأ لك كف َمُّهّللا

 رتةيء ا # #* ملام عج تا ماس ك2 مما #

 . بوُركم لك ْنَع جرف ّمُهْللا ءِنوُيْذَم لك نع َنْمّدلا ّدَأ ْمُهَّللا « ضيرَم لَك

 .هلع هللا يضر دعس نب لهس نع يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ  [ل

 سوا تينا "< جون رى ا ث هع مت عا ترها # متاع سيم 5*مهل 0# سرإ#

 غ١



 يلَع اهي ٌتْمَعَن نأ يملا ,معنأل كريفَتْسَأو ءوي كل فوأ مل ّْمُث يسفن نِم َكنيطْع

 ديف يطلاخف َكَهَجَو هب تدر ِرْيَخ ُلُكِل َكرفْتَتْسأو ,َكِتَيِصْعَم ىلَع اهي َتيِوَقَف

 .ٌرهاَك ّيَلَع َكّنِإف ينبْذَحت الو ٌمِلاَع يب َكْنِإَف ين آل ّعُهّللا كَل َسِيَل اَم

 .اهنع هللا يضر رمع نبا نع يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ [ل

 يلا يياينُد يل ُحِلْصأو . يرمأ ٌةَمْصِع َوُه يذلا نيد يل ٌحِلْضأ ٌمُهّللا -9

 يإ ةدايز «ةايحلا لَعَججاو يِداعَم اهيف يتلا ينرخآ يل حِلَصَأو « يشاعم اهيف

 رش لك ْنِم يِ ٌةَحاَر َتْوَمْلا لعجاو ٍرْيَخ َّلُك يف

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم ءاعدلا اذه ثيدح سرخأ ال



 سا هاج جا

 يف ُدَمَحْلا ُهَلَو «َنوحبْصت نيحو نوم َنيح للا ناحسبسف# 1

 خرخيو ِتيَمْلا ّنِم َّيَحْلا ُجِرْخُي ءَنوُرهظَت ّن ريححو ايِشَعَو ٍصضرألاو تاومّسلا

 بر » ,اثالث» 200 َنوَجَرْحُم َكِلَذَعَو اَهِيْوَم َدْعَب ضرألا يِبْحُيَو ّيحلا َنِع َتّيَمْلا
 . ©7906 نيمجارلا ري َتْنَأَو محراو رفغ

 نيج لاق ْنَم و هللا لوسر لاق لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نع دواد وبأ ىور ل
 نيج اهاَق ّنَمو كلذ ِهمْوَي يف ُهَتاَف ام كرذأ وجر هلوق ىلإ توسع نيج ِهّللا َفاحْبسَف خب ع

 تارم ثالث حخبصي نيج لاف ْنَم ظفلب رجح نبا ظفاحلا هاورو دليل يف هناك ام كرْثأ يسب

 هلا يك هيون عسا ورا# ورا سلا سخر مم < ميما هع 5 2 ه2 سرا م هع

 ع

 .ةلْدِم يي نيج اهاق

 لَو َلْوَح آو ُداَعَتْسُمْلا َتْنأَو ىكتْسُمْلا َكِيَلِإَو ُدْمَحْلا َكَل ٌمُهَّللا  ؟
 . ميظْعلآ ُيِلَعْلآ ِهّللاب لإ ةّوُ

 هي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ديج دنسب يناربطلا جرخأ- ال

 انلقف ليئارسإ ينيب ٌرْسِبلا روح نيج السلا هيلع ىسوُم اهب ملكت يتلا ٍتاميكلا ْمُكُمْلَعأ الأ

 لاق ميظعلا ّلعلا هلوق ىلإ ىكتُشْلا َكِيلإو ُدَمَحلا كَل ّمُهَّللا اولوُق لاَقَف هللا ٌلوُسَر اي لب

 . هل للا لوسر نم نهتعمس ذنم نهتكرت اهف هللا دبع

 315 كح علال تايآألا :مورلا ةروس (1)

 ااه ةيآلا «.نوئمؤملا ةروس (”؟)
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 َجيِهاَرْبيِإ ىَلَع ْتْيَّلَص امك ِدَّمَحُم .لآ ىَلَعَو ٍدّمَحُم ىَلَع لص ملل
 اع #

 . َميِهاَرْيِإ ىَلَع َتْكَراَب اَمَك ٍدمَحُم . لَآ ىَلَعَو دْمَحُم ىَلَع كِراَبو

 , هنع هّللا يضر ةريره يبأ نع يعفاشلا مامإلا ةالبعلا هذه ثيدح جرخأ ال

 ْماَرِي آل يِذْلآ َكِيْكُرِب ينْفكَأَو مانت ال يتلا َكِنَِعِب ينسرخأ مهلا - 4 همس جم 0# ممم سر#
 ُيَلَع اهب ْتْمَعْنَأ ٍةَمْعي ْنِم ْمكَف يِئاَجَر َتنأَو كلمأ الف ّيَلَع َكِتَر دقي يِنْمَحْرآَو

 ايف ءِيِرْبَص اَهدْنِع كل لَق اهب يبتيلا يلب ْنِم ْمَكو «يِرْكش اًمَدْنِع كَل لَ

 ا لَك نم اَيَو ءيسِرَحَي ْمَلَف يركش ِهيَمْعَ َدْنِع لَك ْنَم

 ديس ىَلَع يَلَصُم نأ كلاس «ًادّدع ىَصْحُت آل يآ ِءاَمْعْتلآ اَذ ايو ءينْلُذَحَي
 لع اسس

 ٍدّيَس ىَلَع َتْمِحَرَو َتكَراَبَو َتْيْلَص اَمَك ِدّمَحُم اَنِديَس لآ ىَلَعَو

 سا : َنيِراّيَجْلاو ءاَدَعأْلا روحنا يف أرد كِبَو «ٌديِجَم ٌديِمَح َكْنِإ 0

 هْنَع تبغ اَم يف يبظْنْحآَو .ىؤقتلاب يِتَرِعآ ىَلَعو ءاّينُدلاِب ينيد ىَلَع يِنِعَأ
 ُهْصُقْنَت الو ُبوُنّذلا رض آل ْنَم ىلغو ةئرَضَح ام يف يفت ىلإ ينل الو
 مهلا «ٌباَهَوْلا تنأ كن َكَرْضَي ال ام يل ُرْفْغآَو َكُضُقني آلام يِل به ه ةَرفْغَمْلا

 لك ْنِم ًةيِفاَمْلا ف كّلَأْسْأَو ءاعِساَو ًاقزِرَو اليِمَج ًأرْيَصَو بيرق اجَرف ٌكَنَأْسَأ ينإ

 ىلع ركشلا كلأسأو ءةيِفاَعْل ماو َكّنأْسَأَو كيِفاَعْلا مام َكْنَأْسَأَو قْيِلَب

 لوح الو ءءوس لك نم ةَمالّسلآ َكْنَأُسأَو ء ساّنلا نع ىنْغْلا َكُلَأْسَو «ِةَيِفاَعْلآ

 . ٍميِظَمْلآ يبعْلا د للاب الإ رق لَو

 هيبأ نع نيدباعلا نيز يلع هلج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ركاسع نبا جرخأ ا[
 َمُهَّللا ءاعدلا اذهب اعد رمأ هبزح اذإ ناك ه8 يبنلا نأ مهتع هللا يضر ىلع هيبأ نع نيسحلا

 برجي ةكربلاب روهشم ميظع بزح وهو جرفلا ءاعد هنإ لوقي نأكو ميظعلا هلوق ىلإ ينسوا
 يف هيلع مالكلا تطسب دقو يبيج يف وه اهو هتبتك ٍوار لك لوقب لسلسم دئادشلا عفدل

 هللا ءامسأب ىربكلا ةئاغتسإلا يف هتركذو نيئوكلا ديس ىلع ة ةالصلا يف نيرادلا ةداعس ياتك

 . ىنسححلا



 مَرَهْلاَو ,لخبلاو ٍنْيَجْلآَو ٍلَسكْلاو ٍرَجَعْلآ نم ء كب ُدوُعأ يف نإ مهلا
 َثْنَأ ءاَماَكَر ُنَم ٌّدْيَخ َتْنَأ اَهُكَرَو ءاَهاَوْقَت يف تآ مُهّللا ٍنْبَقْلا ِباَّذَعَو
 « ٌعَشْحَي آل بْلَق ْنِمَو ءٌعَفني ال ٍمْلِع ْنِم كب ٌدوُحَأ ين ّمُهَّلا ءاَهآلْوَمَو اهيل

 سس هاعا م

 .اهَل ٌباَجتْسُي ال ٍةوعَد ْنِمَو ءٌعَبْشَت الل سفن ْنِمَو

 .هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نع ملسم ءاعدلا اذه ثيدح جرتأ [

 . ٌكِتَعاَط ىَلَع انَبوُنُق فّرَص ِبوُلَقْلا فّرَصُم ّمُهْللا - 5 يي لا مو

 .اههنع هّللا يضر رمع نيا نع ملسم ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 0[ 



 للا ٍةَمْحَر ْنِماوُطنْفَت ل همنا ىلع اوُهَرْ َنيِذلآ َيِداَبِع اي ْلُه - ١
 اَنَع فرضآ اَنيَر» .206ُميِحّرلا ُروُقَمْلا َوُه ُهْنِإ ًاعيمج َبوُنْذلا ُرِفْغَي َهّللا نإ
 انّبَرِو ,20ًاماَقُمَو اًرَقتْسُم تَعاَس اَهْنِإ ءَاماَرَغ َّناَك اَهَباَذَع نإ َمْنَهَج َباَذَع

 . 20 هاماهإ َنيِقْعُمْلِ انْلَعجآَو نأ وق اَنياَيْرْدَو اًنجاوْزَأ ْنِم اََل ْبَه
 نأ ٌبَحسأ ام 8 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر نايوث نع دمحأ مامإلا ىور 1

 . ةيآلا ْمِهِسْفْنَأ لع اوُهَرْسَأ َنيِذّلا يدابع اَي ةيآلا هب اهيف امب اينّدلا
 مما ها اقرا ني يشم لا مه اس 8

 .هركذ نم يسني ال يذلا هلل ذمحلا  ؟

 لايئاد ْنأ لو يبنلا نع هنع هللا يضر يلع نع نسح دنسب ايندلا يبأ نبا جرخآ

 هرْكذ ْنَم ىسني ال يِذْلا هلل ُدَمَحلا لاق بج يف ِنْيَدَسأ عم ٌرصَنَتْحُي ُهسْبَح انيح ُمالَّسلا هْيلع

 لامي مَ
 م مع ام اه 5 اما ع 5 ةرمع80 5275 5 0 قل 7

 امك ٍدَمَحُم لآ ىَلَعُو ِدّمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو ٍدَّمَحُم ىَلَع َّلَص ّمُهّللا
 # 2 - 2 5 ملا 8 ما همام م8 مما هن سس سل < يه

لا يف ميهاربإ لآو ميِهاَربإ ىلع تكَرابو تيلص
 .ديجم ديمح كنإ نيملاع

 .هنع هَّللا يضر ةريره يبأ نع يناربطلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ  [ل

 . ثإل ةيآلا ءرمزلا ةروس (1)

 573 574 نأتيآلا «ناقرفلا ةروس (؟)

 ال4 ةيآلا ءققباسلا ةروسلا (#)
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 م فأرَأَو َيِفنْبأ نم ُرَصنَأَو دب ْنَم ّقَحَأَو ركذ ْنَم ٌنَحَأ َتْن ؟ مُهْللا -

 لل ُدْرَفْلاَو ,كل كي رش ال ُكِلَمْلا تنأ ىطغأ ْنَم ْحَسْوَأَو ٌليْس ْنَم ةوجَأَو كَم

 لإ ىضنت آو «قلزإب الإ عام نأ َكَهْجَو الإ ٌكِلاَم ٍءْيَش نك هَل د

 َنوُد َتْلُخ ءظيِفَح ىَنْدأَو ٍديِهَش ُبَرْقأ « رفطتق ىَضْخَنَو ءركشتف عاطت . كملعب

 كَل كَل ُبوُنُقْلَ ءلاجأآلا ٌتفسَسَنَو ناشآلا َتْيَتَكَو يصاوتلاب َتذََحَأَو _سرُفتلآ

 ءَتْنرَح اَم ُماَرَحْلاَو ,تللخأ اَم ُلالَسْلا ةيِنالَع ُكَدْنِع ٌرّسلآو ٌةيِضْفُم
 كتم ُدْبَعْلاَو .كقلح ٌنلخْلاَو «تيِضَق امع ٌرَهمَأْلاَو ٌتَعَرُش أم ُنيَدْلآَو

 ُتاَوَمّسلآ ُك ٌتَقْرُْشَأ يِذْلآ َكهْجَو روس ٌكْلأْسَأ « ميجرلا ُفُوُرلآ هللا ّتنَأَو

 ٍاَذَعْلا ِهْذَه يف يبليقت نأ َكيَلَع َنيِلِئاَسلآ ُقَح ُقَحِبَو كَل َوُه ّقَح ٌلُكَيَو ضْرأْلاَو

 .َكِتَرْدَعِب راَنلا ْنِم ينّريجت نأ

 اذاو حيصأ اذإ و للا لوسر ناك لاق هنع هللا يضر ةمامإ بأ نع يقاربطلا يور 183
 ليللا لمج نيز ديسلا لاق َكَِِرْدَعي هلوق ىلإ | ٌرِكْذ نم قحأ بْن أ مهْللا ءاعدلا اذ اهد ىبسمأ

 احتو ٍتانسح َرْشَع ُهَل ُهَللا بتك دازو ينغلا دبع ظفاحلا هححص نصحلا مرش يف يراقلا لاق

 .ٍناطِيّشلا ّنِم ُةراجأو باقر ٍرْشَع َقْنِ ُةباثأو ٍتائْيَس ردع ُهْنْع

 ينيصان ءَكِبَضْيَم يف .َكِيَمَأ ُنْبآَو َكِدْبَع ُنْبآَو َكُدْبَع ينإ ٌُهَّللا  ه
 َكّلَوُم مشآ لكي َكلَْسَأ :كواَصَف ّيف ُلْذَع ,كمكح ّيِف نضام «كِديِب
 ق8 7 5

 و .َكقْلَح ْنِم ًادحأ ُهَتْمَّلَع ؤأ .كباتك يف هَتْلْرْنَأ وأ َكسَْل هب َتْيْمَس
2 

 هي ا سوت“ نما لاى

 َروُنَو يِبْلَق عير ْميِظْعْلا نآَوَقْلا لعْجَت نأ كَدْنِع ٍبْيِغْلآ مّلِع يف هب َت اس

 . يّمْغَو يمَه َباَهَذَو يِنْرُح ءالجو يِرَصَن

 مث اسي باص 8 هلا لور لاق هع هللا يضو دومسم نبإ نع احلا رخأ - م

 دبأو همه هللا َبَهْذَأ 3 يمْغو يمع باهذو هلوق ىلإ ُكّدْبَع يِإ ّمُهْللا لاقق نزح الو ْمَه

 . ًاجرق ِهْنْرَح ٌناكم

 اا



 كب ُدوُعَأَو يدل َنِم كب ُدوُعَأَ َ مْدَهلا نم َكِب دوت ينإ هللا - 5

 ينبت ْنَأ كب ُدوُعأو ءُّمَعْلآَو .مَرهلآَ ٍقَرَحْلآ ْنِم ٠ كلب ُدوُعَأَو قولا م

 ْنَأ كلب ُدوُعَأَو “' )وبذُم َكِليِبَس يِف َتوُمَأ ْنَأ كب ُةوُعَأَو ءِتْوَمْلا َدْنِع ُناَطِيَشل
 ."”ًاغيدل َتوُمَأ

 , ةليت هللا يضر رسيلا يب يأ نع دوادويأ ءاصذلا !ذه هكني لع جرخخأ أل

 .ًايراه :لبقُم ريغ :اربْذُم 3(

 .ًاعوسلم ءًاغودلم :ًاغيدل ع



 نإ 7 7 سا جام تاه لااع# 0000 8
 ةسماسيقلا موسي ةتضق اعيجج ضرالاو هرذق قح هللا أوردق امو» ١

 نم َقِعَصُف ٍروّصلا يف - َنوُكِرْشُي امنع ىَلاَعتو ُهَناَحْبْس تاّيوطَم تاوُمّسلاو
 ١

 ماَِق ْمُه اذإف ىرحخأ هيف حف من ُهّللا َءاَش ْنَم لإ ,ضألا يف ْنَمَو ٍتاومسلا يف
1 

 ٍءاَدهشلاو َنيِيِرنلاِب يجو باتكلا م يضف اًهبَر روني ضزألا ِتَقَرْشَأو , َنوُرظنِ
 لع َوُهَو ْتَلعَع ا سفن لك تيفو َنوُمَلظُي ال ْمُهَو قحاب ْمُهَنْيَي يِضْقَو

 تحتف اهوُئاج اذ تح رمز م منهج ىلإ اورفك َنيَِا ٌقيسو « َنوُلَعْفَي امي

 ْمُكَبَر تايآ مُكْيلَع َنوُتي ٍْمُكنِم َلْسُر مكب لأ اهتزت مُهَل لاق اًهباوبا

 ىَلَع ٍباذَعلا ةَمِلَك تقح ْنِكلَو ىَلَب اوُلاَق 57 ْمُكِيْوَي َءاَقِل ْمُكنوُرِذْنُيَو
 ٠ َنيرّبُكَتملا ىَوْنَم سْنيَف اهيف َنيِدِلاخ > مدَهَج باو اولا لبق «نيرفاكلا

 ُلاَقَو .اهياوأ ٌتَحَتْفَو اهوءئاج اَذِإ ىَتَح ًآرْمُز ةنجلا ىلإ مهب اوُقَنا َنيِذّلا َّن ٌقيسو

 يِنَلا ِهَّلل ُدْمَحْلا اولاقُو «َنيِدِلاَحِ اَوُلخْداَف متبع ْمُكيَلَع ماس اهتنزَح ْمُهْل

 نيلماعلا ُُجأ معي ءاَشن ثيح ةنجلا نس ع ضررا انو ةدعَو انقَّدَص

 مهني يِضْقَو ْمِهْبَر ٍدْمَحِب َنوُحْبَسُي . شرعغلا لوح نم َنيْفاَح ةكئالَملا ىرتو

 يِنفجْلو امك ٍِىك ُبَه ٍّبَر 204 نيملاعلا ّبَر هلل ُدمَسلا ٌليِقَو ٌقحلاب
 ظ 0

 ٍةنَج َةّنَرَو ْنِم يِيْلَعَجاَو ءّنيرخآلا يف ٍقّْدِص ناسب يل لغجاو ه َنيحِْلاَصلاِ

 ا ىلإ +7 نم تايآلا .رمزلا ةروس )١(

1! 



 مك هل يا هير هع ا ةيسأ 3# را لمس 2 م ما هع 8 0 5 .
 هللا ىتأ نم الإ ءاوتب "الو لأم عفتي ال موي (نوثعبي موي ينزحت الو ١ ميعنلا

 . 2074 ميِلَس بلع

 ْمُكِيلَع ؛ىراف نإ لي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ريرج نع يناربطلا ىور ال
 ري اة رع 5# يي ولا سل سر #حاىار كشم قو 8 3 م ىلع 5

 هللا اوردق امو أرقق َكابتيلَف ِكْبَي ل نمو هللا ُهَل تيجو ْمكنِم ىكب ْنَمَف ِرَمُزلا رخآ ْنِم ِتايآ

 . ةروسلا رخآ ىلإ ِهِرَدَق قح

 دَمْحُي نأ انْيَر ٌبحُي امك هيف آكَرابُم آبيط اريثك آدمَح ِهَّلل ُدْمَحلا - ؟
 2 مم

 .هل يغبنيو

 ذإ 4 يبنلا عم تنك لاق هنع هَّللا يضر سنا نع تاقث لاجرب دمأ مامإلا جرخأ  [ل
 كي هللا لوسر لاقف ُهَل يغبْنيَو هلوق ىلإ ًاريثك ادم ِهّلل ُدْمَحلا لاق سلج الف ملسف لجر ءاج
 كالُمأ ةرّشع اهردتبا ِدَقَل هديب ىسْفَن يذّلاو لق ىبنلا لاقف لاق ابك هيلع درف َتْلق فيك
 اع . رييجلا# 00 ِِء م 53 عمس ا < مما ع 3 هد

 ٍةَرعلا يِذ ىلإ اهوعفر ىتح اهءاوث ٍةرثكل اهنوبتكي فيك اورد ايف اهيتكي نأ ىلع صيرح مهلك
 .اهب هٌوازَج ّيلَعو يِدْبَع ٌلاَق اك اهوبتكا لاقف 1 سرع لل 8 همس مت ويقا ىلاام

 ِ 2 سا و سلا سلا ع ماعم سا مرسلا ه سرا خرا كاس صرع#

 ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا - *

 5 2 مهرس ©” سس © س نسخ ن7 3-0 5 مصارع ها را 00 مارت ل # 20 30-0

 ميهاربإ ىلع تمحرت امك دمحم لآ ىلعو ٍدمحم ىلع محرتو ءميهأربإ لأآو

 . ميهاربإ رلآو

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع درفملا بدآلا يف يراخبلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ [ 

 ممع# تاهس سي# سلا سريع مهر ميس لم م # يرسل هه مارس

 دحا ال نم ذحأ اي .دخأ هنع يفكي الو .بحأ لك نم ىفكي نم اي - 4
 ىلا ع 2. يلاهلا 2# 8 00 ري سمج سس تح هسا سل سل ل ره

 ينعأو هيف انأ امِم ينجن «كنم الإ ُءاَجَّرلا ممطقنا ءُهَل َدَنَس ال ْنَم دتَس اي هَل
 ٌ تساا# 8-5 2-0 _ - 7 هارع سل -- قس ء 2 9

 ٍدُمَحُم اَنِدْيَس ٌقَحِبَو « ميركلا كهججو واجب يب لّزن دق امِم ِهْيَلَع انا اَم ىَلَع
 -. معا سام سام مجمل عج 2

 . نيمأ نيما ملسو هيلع هللا ىلص

 )١( ءخح كال فم نضع هل تايألا فارعشلا ةروس 0
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 وأ ٌناَطْيَش َكاِجَش اذإ لاق لي هنأ امهنع هَّللا يضر ىلعو رمع نع يمليدلا جرخأ ال
 . نيمآ نيمآ هلوق ىلإ لح لك ْنِم يفتي َْم اي قف ٌناطْلُس 2 5 ع م # ىو 0 2 لل # ع

 رب ل م هام لع - 0 9 - -_ .ّ 8 وم عت

 ّ ٍِ ل ِءوسَو ِءاقشلا ِكِرَدَو ِءالبلا ٍدهج نِم كب ذوعا ينإ مهللا  ه

 .ءادعالا ةتامشو

 , هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ءاعذلا اذه ثيدح جرخأ آل

 مد يطا م مع - هع : لاس هس كاما 0 7 هركل هرع#
 ملعأ تكناامو يرمأ يف يفارسإو يلهجو يتئيطحخ يل رفغأ مهللا 1 ” 

3 

 . ويعم كب

 . هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع ملسمو يراخبلا ءاعدلا اذه ثيدح جرحأ 1[

00 

 1 ا
7 906 2 - 

- 3 
0 

11 



 رأت امو َكِينَذ م مَن اَم هللا كلر  انيبُم آستق كَل انَحَتَق اًنإط - ١
 ره ,ءازيزع ارض هللا ٌلّرُصنُيَو :ًاميقتْسُم ًاطارص كيِدْهَيَو َكيَلَع ِهِيَمْعِن مِيِبَو

 دوج . هلل مهناَميإ 3 اناميإ اوال َنيِِمْؤملا بول يف ةنيكسلا لَن يذلا

 آس هام"

 َكِلَذ اكو متي هع كبر اهف يدا ٌراَهنالا اَهيْحَن ْنِم يِرْجَت تانج
 لع َتنْعْنَأ يلا َكَتَمْعَي َرْكْشَأ 9 ينعِزوَأ ثتر» . 210 اميِظَع [زْوَف هللا َدْنِع

 كدابع يأ كِيَمْحَرِب يِنلِخْدَأو ةهأضرت احلاص َلَمْع ْنَأو ٌّيَدِلاَو ىلعو

 .4#29 َنيحِلاَصلا
 يه ةيآ َيلَع ْتَلَرَن ْدَقل 846 هّللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر سنأ نع ملسم ىور-[

 .ًايظع هلوق ىلإ كَل اًنْسَتق انِإ اعيمج ايْنّدلا ْنِم لإ ٌبحأ

 ََُد يِنْلا هلل ُدْمَحلاَو هيَمظْعِل ٍءْيَش لك عضاوت يِْلا هلل دمحسلا -

 هَّلل ُدْمَحلاَو .دكلشل ٍمْيَش لك عَصخح يذل أ هلل دْمَحلاَو هير ٍءْيَش لك

  4١نم تايآلا ,حتفلا ةروس ١ ىلإ 6 .
 ) )8ةيآلإ ءلمنلا ةروس 18,



 ِكلَم فلأ َنوُعْبَس هب َلكُوو ٍةَجرَذ فلآ ابي ُهَل مقرو ٍةنَسَح فلأ اهب ُهَل ُهَّللا بنك ِهَّللا دْنع

 . ةّمايِقلا موي ىلإ ُهَل َنوُرِفَغَتْسَي

 8 2 سايل < ويا م سار - 77-52 عاج سرصا # للا مار#
 ميِهاَرْبِإ ىَلَع َتْيَلَص امك ٍدّمَحُم لا ىَلَعَو ٍدَمَحُم ىَلَع لص مُهْللا -

 . َميِهاَرْبِإ لآَو ميِهاَرْيِإ ٌتْمِحَر امك ٍدْمَحُم لآو آدْمَحُم محراو «ٌميِهاَرِبِإ لاو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع مصاع يبأ نبا ةالصلا هذه ثيدح جرخأ .[ل
 ًّ - راد < م مع نا يعج وك 7 8 © -5-ذ تال

 « نيئجاللا رهظ تنا الإ هلإ ال .لوطلا اذ ايو ماركإلاو . لالجلا إذ ايس 5

 باتكلا أ يف َتنُك نإ كنس ينإ « ٌنيِفئاَخلا ُسيْنأو « َنيريجتسملا راَجو
 اموُرْشَم باتكلا ّمُأ يف ْتْنُك ْنِإَو اديِعَس كَدنِع يِتينَو يِئاَقَش ومَن نأ اَيِقَش

 عمو
 ينفرراو يراَتْقِإَو ينام رحم باتكلا أ ْنِم وحمت ُنأ يقرز يش َيَلَع ًارشقم

 يام 8 ماع رع م مع

 . هلك ريسْلِل ًاَقفَوُم اديِعس ُكَّدْنِع يبتبثاو

 يبنلا سيردأ ناك لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ركاسع نبا جرخأ ال

 ءاهفسلا اهملعن ال نأ انرمأي لي ِهَّللا لوسر ناك ةوعدب وعدي ملسو هيلعو انيبن ىلع هللا لص
 .ههّلك ريخلل هلوق ىلإ ماركإلاو ,لالجلا اًَذاي لوقي ناكف اهب اوعديف عربا عج

 يتجاح ملعتو ءيتَرِذْعَم لبق يتينالعُو يتريرَس ُملْعَت َكْنِإ ٌمُهْللا
 ًناَميِإ ٌكّنأْسَأ ينإ َمُهّللا « يِبنَذ يِل ٌرْفْغاَف يبيفنا يف اَم ملْعََو ءيِلْؤُس يبطغاف . 2 0 سا را م كل 2 . ا

 2# مل مت6ك عموكا 1
 امب ينضَرَو يل ْتْيَك ام لإ ينييِصي ل ُهَنأ ملأ ىَبَح اقواَض انيِقَيو يلف رشامي

 . يل َتْمَسِق

 ىلإ مد ُهّلْلا طَبْش أ ا هك يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع يناربطلا جرخأ - 9
 يرو دوق ىلإ لكلا ءاعذلا اذه ل ةنفاف نيكو لصو يفك هاجر ضرألا

 اذهب دحأ يعدي و َكبْنَو كَل ُتْرَقو كبوت تلق ذك مدآ اي هلإ هللا ىحؤاف يل َتْمَسَق
 عارو ْنِم هَل هل ٌتْرجتاو َناطِيشلا ُهَْع ُتْرَجّرو هِرْمَأ ْنِم مهلا ةثاقكو ُةينَد هل َتْرَفَغ لإ ءاعّدلا

 .اهدرُي ل ّنِإو َةمْغاَر ايْنذلا هْلإ تَلبقَأَو رجات َلُك

 نحب



 عج ما مب مقر 2 ## 0س يوم 5 0 سا # مك 80 يوب

 . ملط وأ مِلَظأ 7 5 1 20 0

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دواد وبأ ءاعدلا اذه ثيدح- جرخأ ال

 م هم ىع

 امو تنلعا امو ُتْرَرْسَأ امو ُترَخأ 5 ُتْنْدَق م يب رفغا ُمُهّللا

 ىقا ما ه2

 تل 9 هَلِإ اإل َُحَوَملا ثنو ْمّدَقَمْلا ََتنأ , ينم ْمَلُعأ تثنإااأمو ع ٌتْقَرْسَأ

 .هنع هللا يضر يلع نع دوادوبأ ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ .آل

 لَ هللا ىّْلَص ِدّمَحُم كين هم كَل ام ريح ْنِم كلاس اذِإ ْمُهللا -
 ؛َمُلَسو ِْيَلع هللا ىَلَص ٌدُمَحُم َدُمَحُم كين هن كَداَعتْسا اَم رش ْنِم كي ُدوُعتو ءَمّلَسَو

 .هللاب َّ وق الو لوح الو البلا ٌكُيلعَو «ُناَعَتْسُمْلا َبْناَو

 . هنع هللا يضر ةمامإ بأ نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 13



 للا # ع

 سا سس را ل

 ريخالاو لإ نواره ءريِدق ٍءيَش ع ىَلَعَُمَو تيب دو يبي ضزألاو ِتاوُمَسلا
 يِف ضْرألاو تاومّسلا َقْلَخ يذلا َوُم :٠ ؛ميِلَع يش لكِ َوُهَو ُنطيابلاو رِهاّشلاو

 امو اهنِ ُجَرحَي امو ,ضألا يف خيي اَم اَم ْمَلْعَي شّرَعلا ىَلَع ىوتشا ّمُث ماي ٍةَنِس

 .زسعب تولت نب لاو ان عم د اه عم ام منلا نبل

 راهتلا يف َلْيْللا جلوي ٌروُمألا جر هللا ىَلِإَ _ضألاو تاومّسلا كلم

 اوُقفْنأو ِهِلَوُسَرَو ه للاب اوثمآ ءِروُدَّصلا ٍتاَذب , ْميِلَعَوُهَو لّيَلْلا يف ذ اهلا 57
 ْمُكَلاَمَو ءريب رجبأ ْمُهَل اوُقلَأو مكن اوُنَمآ نيِلاف هف َنِفلخعْسُم محم ان

 متسك نإ ْمكقانيِم ذأ ْدَقَو ْمُكُيَرب اونمؤتل ِمُكوُعْدَي ُلوُسّرلاو هللاب َنوُنِمْؤَت ال

 ىَلِإ ِتاَمْلظلا َنِب ْمُكَجِرْخُيِل ِتايَب تايآ ِوِدْبَع ىَلَع ُلِزْنُي يِذَّلا َْوُه ءنيِنِمْؤُم
 هّللَو ِهَّللا ليبَس يف َنوُقِفن آل ْمُكَلامَو ميج ٌفوُؤَرَل ْمُكَب َهَّللا ّنِإَو رونلا
 ُلَئاَقَو .حتفلا لبق ني َقَفْنأ ْنَم مك يِوَتْسَي الل ,ضألاو تاوُمّسْلا ثاريي

 ىتْسَحلا هللا َدَعَو اكو اوُلئاَقَ ُدْعَب نم اوُقَْنَ َنيِذّلا ّنِم ٌةَجَرَد طع َكِيَلوُأ

 اعِشاَح ُهَتِياَرَل لب َلَع َنآّرُقلا اذه اَنْ ول .©0ريبَخ َنوُنَمْعَت امي ُهّللاو
 مه َرُه نورك ْمُهلعَ اللا اَهُبِرْضَن ,لاثمألا كليو هللا َةيْشَح ْنِم اعّدَصَتم

 آلا , ميِحّرلا نْمْحّرلا َوُه ِةَداَهَّشلاو بيَعلا ُمِلاَع َرْه لإ هلإ آل يِذّلا ُهّللا
 )١( نم تابآلا ءديدحلا ةروس ١ ىلإ 1١

 م١١



 ٌراَبَجلا ٌريِزَعلا ُنِمْيَهُملا ٌنيْؤَمْلا ,مالَسلا ٌسوُدعلا كَما َرُه الإ هلإ آل يذلا
 هَل روصملا يابا ٌقلاخلا هللا وه َنوُكرْشُي امَع ِهّللا ناس ربكتملا
 ,204ميكحلا ُز ٌريِزَعلا َرَُهَو ضزألاو ِتاومَسلا يف ام ُهَّل هَل ُحبَسُي ىتسحلا ُءاَْسأْلا

 هْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ٍدْمَحُم ىَلَع ّيْلَصُن ْنَأ كّلأشأ مريخ ءْيَش َسْيلَو اذكه َوُه ْنَم اَ
 ٌتْمَلَظ ين ُبَر .(هتجاح ءيراقلا ركذيو) اذَكَو اذك يب َلَعْفَت ْنَأَو مُلَسِو

 . يل ٌرِفْغاَف يسفن

 نع .هنع هَّلْلا يضر يلع نع هدئاوف يف يروباسيتلا دمحأ نب نمحرلا دبع وبأ ىور ال
 رجخآو تايآ ّرْشَع ديِدحلا ٍةروُس لوا ًأرْئاَق مظنألا هما هللا اوُعْذَن نأ َتدرَأ اذإ هلي يبنلا

 لفت نو دمحم لع ْيَصُن نأ َكنأْسَأ ُهْرْيع ةيش اذكه سلو اًذكه َوُه ْنَم اي ْلُق ّمُث رثخلا

 ا ُدمَحْلا كلف

 لاق 8 ِهّللا لوسر نأ هنع هللا يضر مانغ نب هللا دبع نع هريغو دواد وبأ جرخأ  [ل

 لي لاَ و مَ ٌرْكُش ىّدأ دف َكِلذ لع هلوق ىلإ يب َحبْضأ ام ْمُهّللا حطي نيجج لاف نم
 . هيلْيَل ركش ىدأ ُدَمَف يسمي نيح َكِلُذ

 رلآ ىَلَعَو ٍدَمَحُم ىَلَع كتاَكرَبَو كِتَمْح رو كتاوَلَص لع ْمُهّللا -©

 يب رح قل لإ ا يجاا لاق هل اع نع مح

0 

 ا لَ طي ْْنآ ْمهِعاَبن سلو نجلا رف الف نب نالف

 . كريَخ ِهْلإ الو َكُواَْث ْلَجَو كراج ّنَع  ىَعطَي

 .؟514 ىلإ 7١ نم تايآلا ءرشحلا ةروس (9)
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 َفوحت اَذِإ كي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر دوعسم نبأ نع يناربطلا جرخأ - ل
 .كّرْيَغ َهلإ الو هلوق ىلإ ٍتاومَّسلا بر ّمُهْللا لقيَلَف َناطْلُسلا ْمُكُدَحَأ

 . ْمِجِروُرُش ْنِم كب ُدوُحْنَو مجروش يف َكُلَعُجَت ان ٌمُهّللا - ه

 ًاموق فاخ اذإ ناك قو يبنلا نأ هنع هّللا يضر ىسوم بأ نع هريغو دواد وبأ جرخأ - | ل
 . ْمِمروُرْش ْنِم كب ٌدوُعنو ْمِهِروُحُت يف َكُلعْجَن ان ُمُهْللا لاق

 8 8 هاسا# سم ا ## مذا 2 عرم#
 يِناَسِل ْرَش ْنِمَو يرَصَب َرَش ْنِمَو يِعْمْس رش ْنِم كب ذوعا ينإ مهللا- 5

 هدم *د < < م

 . يسيمرش ٌنِمَو يبلق رش ْنِمو

 هنع هَّللا ىضر ديمح ني روث نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 1[

 . يِنَمْقَرَر اميف يل ُكِراَبَو يِراَذ يف يب ْعَسْوَُو يبنُذ يل رِفغا مهللا - معمم ِ هيا سل - . مانعا 1: هميدلا 8 2
2 

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يذمرتلا ءاعذلا اذه ثيدح جرخأ ال
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 ةيْشَح نم ًاعَّدَصَتُم ًاعِشاَح ُهَتْياَوَل ليج لع َنآّرَقلا ادع نون ول» - ١
 آل! 4 ذك لا ُهّللا وه .َنوُرُكْفَتي ْمُهّلَعَل سانلل اهُبِرَضَن ,لائْمألا ٌكْلَتو ِهّللا
 وه يذلا ُهّللا َوُه ٠ ءميحرلا نمحرلا ْوُه ٍةَداَهَشلاَو ِبيَغْلا ُمِلاَع ره

 هّللا 0 ملا ٌراَبَجلا ٌريزَعلا ُنِمَيهُملا ٌنِمّؤُمْلا ُمالّسلا ٌسوُدُعلا كَما
 هَل ُحْبَسُي ىنسحلا ما ُءاَمْسألا ُهَل ُرَوَصُملا ءيرابلا ٌُقِلاَحْلا هللا وه «َنوُكِرْشُي اَمَع
 ْنِم َّيَلِإ َتْلَوْنأ اميل نإ بر :2107 ُميِكَحْلا ٌريِزَعلا َوُهَو ٍضألاو ٍتاوُمّسلا يف اَم

 .ٌريِقف ريخ

 ميئاوَخ أرك ْنَم هك يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامإ يبأ نع هريغو يقهيبلا ىور 83
 يمليدلا ىورو نمل َبَجْوَأ ْدَمَف ِةَلْيَْللا وأ مويا كلذ يف ضبقف ٍراه وأ ليل ْنِم رشحلا

 .ِنآرّقلا َنِم ِةيآ فلأ ُلدْعت اهنَأ دروو « عادُصلا ٌةيقُر انَأ ًاعوفرم هنع هللا يضر يلع نع

 سم شي لم مسا ريه# 2# ها

 ىذمحلا كلف َتَوْفَعَف َكُمْلِ ْمُظَع ُدمَحلا َكَلق َتْيَدَهَف كرو مث

 ٌمظْعَأ كهاَجَو ةوجسولا م مك َكُهَبَوانُبَر ُدْمَحلا َكَلَف تْيَطْعَأَف َكَدَي َتْطَسَب

 زق ابر ىو نك : اني حاط ءاهْؤتمأو يملا ُلَضْمأ َككيِوَحو هاجلا

 ةَبوتلا لبقتو َبْنَّذلا ٌرَفْعَتَو َميِقَسلا يِفشَتو ٠ ءّرضلا ُفِشْكَنو ٌرطضْملا بيجتو
 سا و ل

 .لئاق ُلْوَق ٌكَتَسْدِم ْعَلْبَي الَو ٌدَحَأ كِئالآب يرجي الَو

 نع ههجو هللا مركو هنع هّللا يضر يلع نع للعي وبأ ركذلا اذه ثيدحس جرخأ []

 هلو يبنلا

 )١( ؟8 ىلإ ؟١؟ نم تايآلا رشحلا ةروس .,



 «َنيِلَسْرُملا ٍدِّيَس ىلَع َكِيَمْحَرَو َكِتاَكَرَيَو َكِتاوُلَص ُلَعجا ٌمُهَّللا ©
 ٍدئاَقو ٍرْيَخلا مامإ َكِلِوُسَرَو َكُدْبَع ٍدَّمَحُم «نيّيبنلا مقا «َنيِقُملا َماَمِإ
 ْلَصَو َنورِخآْلاو َنوُلُوألا ُهطِبْعَي آدوُمُحَم آماقَم ةمايِقلا َمْوَي نع ْمُهّللا رْيَلا
 َكْنِإ َميِهاَرْبِإ لآ ْميِهاَرْيِإ ىَلَع َتْيْلَص اَمَك ٍدّمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدّمَسُم ىَلَع
 . ٌديِجُم ٌديِمَح

 .اهنع هللا يضر رمع نبا نع عينم نب دحأ ةالصلا هذه ثيدح جرخأ

 ٍرجعلا ن نم كب ٌدوُحْأَو ءبزحلاو مهلا ْنِم كب ٌدوعَأ ينإ مهلا - 4

 ِرْهَكَو نيّدلا ٍةَبَلَع ّنِم , كب ُدوُعْأَو , لخبلاو نبجلا ْنِم كب ُدوُعُأَو ء لّسكلاو

 . لاَجّرلا

 تاذ هيو ِهّللا لوسر لخد لاق هنع هللا يضر يردقما ديعس يبأ نع دواد وبأ جرعخأ 3

 يف ًاسِلاج لارأ يلاَم ةمامأ ابأ اي لاقف ةمامإ وبأ هل لاقي راصنألا نم لجري وه اذإف دجسملا موي

 ًامالك َكُمّلَعَأ الفأ لاق يك ِهَّللا لوسر اي نويدو ينتمزل مومه لاق ٍةالص ٍتْقو رْيَغ يف ٍدجسملا
 اذإو َتَحَبْصَأ ادإ لك لاق هللا لوسر اي ىلب تلق َكنْيَد َكْنَع ىضقو ُكْمم ُهَّنلا بهذ ُهَنلُق اذإ
 يمه هَّللا بهذاف تلعفف لاق لاجّرلا ِرْهَقو هلوق ىلإ ّمَلا َنِم كب ُدوُعَأ نإ ٌمُهّللا تيسْمَأ
 . نيد ينع ىضقو

 ْمْلْعُأ ْمَل امو ُهنِم َتْمِلَع اَم ُهَلُك ٍرْيَحلا َنِم ٠ كللأشأ ينإ ّمُهَّللا -ه 00

 .ٌتْيَطْعَأ هب َتْلِكَس اذإو هب ٌتيِعُد اذإ يِذْلا ميظعلا كِمَساِب كّتأسأَو

 ةادغ تاذ ةشئاع ىلع لخد د8 يبنلا نأ هنع هللا يبهر سنأ نع يناربطلا جرخأ 1
 لتس اذإو باجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا هللا مسا ينملع هللا لوسر اي يمأو يبأب تلاقف

 ريخلا ْنِمع كلأشأ يّنِإ ّمُهّللا تلاقف تاضوتف تماقف ههجوب لكي يبنلا ضرعاف ىطعأ هب
 . ءامسألا هذه يِفَل ُهّنِإ هَّللاو لاقف تيطعَأ هلوق ىلإ ِهْلُك

 َكّيِبن ةقفارمو ءُدشنُي آل اميِعتو ٌدَنْرَي آل اناميإ كُنأْسأ ينإ مهلا - ١

 . ِدْلَخلا ِةْنَج ِةّنَجلا ِةَجْرَد ىَّلْعَُأ يف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىّنَص ِدَّمَحُم

 ؟ ١



 . هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ةبيش يبأ نبا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ  [ل

 0 عخو#

 ينفاعو ينم ثراولا اَمُهلعََت ىتَح يِرَضِبَو ٍيِعَمَسِب ينعم ٌّمُهَّللا ١-

 يل ذُو يِنَمَْلَظ ْنَم ىَلَع يِنَرُصْلاَو يتييْخَأ اَم ىَلَع يِنْرْشْحاَو ينيد يف

 . يِرَأَب

 .هنع هللا يضر ىلع نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ

 ةايحلا َتْمِلَع ام يبيخأ يتلَحلا ىَلَع َكِتَرُمو ُبْيَعلا َكِمْلِعب َمُهَ - م

 رقفلا يف َدَصَقلا كأس مُهّللا « يل ًاريخ ,ةافولا َتْمِلَع اذإ ينفوتو و
 ٍءاضقلاب ىضرلا 57 « مَهَت ال ِنْيَع رهو ُدَفْي آل ًاميعُن ٌكُلأَساَو . ىنغلاو

 كئاقل ىلإ ٌقْوُّشلاَو كهجْجَو ىلإ رظنلا هَّذَل َكَلَأَسَأَو ؛توعلا | دعب شيعلا ٌدرِبَو

 َةادُه انْلَعَجاَو ٍناميإلا ةَئيِزب انْيَز ّمُهّللا َةَلِضُم ٍةَنَتِف الو ٍةَرِضُم ؛ َءاَّرَض ٍرْيَغ يف
 *ثا#

 . نيدتهم

 هنع هّللا يضر رايع نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثيدح جرعأ لل
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 را سجل هظا

 ٌكارْذأ امو ءرّدقلا هليل يش هانلزنا انإ 3 .ميجرلآ نم نمحرلا ه هلل مسيل ١-

 ذب اهيف ٌحورلاو ٌةكئالَملا ُلّرَت (رْهَش ٍفلأ نم ٌرْيَح رذقلا لَ ِرْدَعلا هليل ا

 ىَلَع يِنْرَصْنا ٌبَرِد 20 ِرجملا عْلطُم ىتَح يه ُمالَس ِرْمَأ لك نم مهب

 .#20 َنيِدِسْفُملا مْوَقلا
 يف هاتلزنأ انإ ْأَرَق ْنَم 84 ِهَّللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر سنأ نع يمليدلا ىور ان
 .نآَرقلا عيري ْتلَدَع رذقلا اي

 ٌتْضْيَق امل ْطِساَب الو َتطَسَب امل يام آل ُهَلُك ُدْمَحل ا كل ٌمُهَللا  ؟

 هيلو (َتْدَعاَي امل برقم الو «تيَدَه ُنَمِل ضم الو .تللضأ 2 يداه هلو

 . َتْيطغأ امل َمِناَم الَو ءَتْعَنَم امل َيِطْعُم الو ِءَتْبَرَق امِل َدِعاِبُم
 لح موي ناك ال لأق هنع هللا يضر يقرزلا هةعافر يبأ نع هريغو دمحأ مامإلا جرخأ غل

 ْمُهَللا لاقف ًافوفص اوراصف بر ىلع ينثأ ىتح اووتسا و هللا لوسر لاق نوكرشملا ًافكنا

 . تطأ ا. نام ال هلوق ىلإ ُهلُك دمَحلا كَ

 امك دتت هتيرُدَو ِهجاَوْرَأ ىلَعو هَ ٍلهأ ىلَعَو ٍدّمَحُم ىلَع َّلَص ٌمُهّنلا -*

 هتْيَب_لهأ ىلعَو دمحم ىَلَع كِرابَو ٌديِحَم ٌديِيَح َكْنِإ ميهارتإ ىلَع َتْيْلَص

 .ةيجم ٌديِمَح كن َميِهاَرْيإ رلآو َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتْكَراَب امك ِهييَرُدَو ِهِجاَوْزَأ ىلعو

 . مهنع ِهّلْلا يضر ةباحصلا نم لجر نع قازرلا دبع ةالصلا هذه ثيدح- جرخأ  [ل

 )١( نم تايآلا «ردقلا هروس ١ ىلإ 8

 ) )7ةيآلا توبكنعلا ةروس 7

 ؟ ١



 نيش هو د لإ ءنيذلا مري كلم اي
 يقلف ةوزغ يف ب ِهَّللا لوسر عم انك هنع هللا يضر سنأ نع ينسلا نبا ىور-[)

 لاجرلا تيأر دقلو ُنيعتسن َكاَمِإو ٌدْبْعَت ُكاَبِإ ٍنيّذلا موي كِلاَم اي لوقي هتعمسف ودعلا

 . اهفلخش نمو اهيديأ نيب نم ةكئالملا اهبرضت

 .اًنتاعور نِمآو ءانِتاَرْوَع رتسا مهللا ©

 لوسر اي قدنخلا موي انلق لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نع هريغو دمحأ مامإلا جرخأ - ان

 نِمآَو انتاروع رتسا ْمَهْللا محن لاق رجانحلا بيولقلا تغلب دقُف لوقت ميش نم له هللا

 , مهمزهو حيرلاب انئادعأ هوجو لجو ّزع هللا برضف انِتاعْوَر

 َكِْهَع ىَلع انو َكدب انو يتْفلَح تأ الإ هل هل | ل يِبَر تنأ مهلا 5

 ُيْلَع َكِتْمْعَنب كَل ءوُبَأ ءُتَْتَص اَمٌرَش ْنِم كلب ُدوُعأ تْغطَتْسا ام َكِدْعَوَو
 س معا

 تل الإ َبوُنَّذلا ٌرِفْعَي ال ُهْنإَف يب ُرِفَغاَف يبنّذب وب

 َلاَق نم 8 هللا لوسر لاق لاق هتع هللا يضر ةديرب نع هريغو دمحأ مامإلا جرخأ ال

 ةنجلا لمحو ِهتلْيَل وأ ِهِموَي ْنِم َتاَمَف تنأ الإ هلق ىلإ نر تنأ ٌمُهّللا يسع نيجو ٌحِبْصُي نيج
 . حيحصلا يف درو ابك «رافغتسإلا ديسا وه اذهو

 3 2 ع2 ةهممم جماع ب يي م مك

 . لوؤصلا ريعبلاو أيسسأأ ا د الا رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا ع7

 .اهنع هللا يضر ةمادق تنب ةشئاع نع يتاربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرعأ ]-[ 

 نص ٍعوُمذلا ٍفوُرُدِ َبْلَقلا ٍنايِفْشَت ٍنِيلاطَم يي ينثر مهلا 4
 .ارْمَج ٌساَرْضْألاو امد ُحوُمُتلا َنوُكَت نأ َلْبَق َكِتَيْسَح

 .ائنع هللا يضر رمع نيا نع ركاسع نبأ ءاعدلا !ذه ثيدح جرتخأ . |

 يف يِلَجَأ ضقاو َكيَمْحَر يف يغدو ب َكِتَرْذُق يف ينِفاَع مهلا 5

 .ةئَجلا هَباَوَت ٌلعجاو يلَمَع ريخب خيخاو َكِيَفاط

 .هنع هللا يضر يلع نع ركاسع نبا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ال
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 هارم#
 نا 6 ع قنا هك 8 2و 0. نى

 ينلمجو ىوقتلاب ينمركاو « ملحلاب ينيزو . ملعلاب ينيغا مهللا ٠

 : . ةيفاعلاب

 .اههنع ِهَّللا يضر رمع نبا نع راجنلا نبا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ [ 

 س2 قارس َ تاريلا## سم سل ىلا راسا هد م 2# يطا ت0 سمت

 ّنِم اجورخو َكيّيِلَب ىَلَع أرْبَصَو َكِتيِفاَع ليجغت كلاس ينإ مهللا - 7 ١

 .كيمحر ىلإ اينذلا

 .اهنع هللا ضر ةشئاع نع ركاسع نبا ءاعدلا اذه ثيدح. جرخأ ]-[ 

 سانلا نيمعا يفو «يِنللذ كل يسفن يِفو « ينبح بر ٌكَيلِإ 7 .ّء تم عام كَ 5 مع 5 سال اه
 3 2 1 1 9 © يخبر هم هع سلما هلا ع

 . ينينج قالخخأالا ءىيس نمو « ينمظع

 .هنع هللا يضر دوعسم نبا نع لالا نبا ءاعدلا اذه ثيدح- جرخأ ل

 . 0 وك م #راوس م ه 5 2 0 هر#

 نم يىدنع ىجحرا كتمحرو يبرلذ نم عسوأ كترفغم مهللا - ٠١؟ ٠

 . هنع هّللا يضر رباج نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ  [نل

 . قرار ىلا عا هش ما 1 نإ ع

 .ءاقللا ٌمْوُي انححضفت الَو ةمايقلا موي انزخت ال مُهْللا 8

 . هنع هللا يضر ةفاصرق يبأ نع ركاسع نبأ ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ  [ل
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 لمأ ْنِم ء اوُرْفَك َنيِذّْلا نكي مل ٠ .ميجرلا نِمَحّرلا هللا مسي - ١

 ًافْحُص وُلكَي هللا نم َلوُسَ نبل مَن ىتح َنيُكَفنُم َنيِكِرْشُملاو باتكلا

 مهنا اَم ِدَْب ْنِم لإ باَتكلا اوُتوأ َنيذَلا قرف امو هَمْيَف َبْحك اهيف ؛ ةرهطم

 2 معاقة

 ةالصلا اوميقيو ءافنخ نيدلا هل َنيِصِلَخُم للا اوُدبعَيِل الإ اوم امو ةنيلا

 َنيكِرْشُملاو باتكلا ,لهأ ْنِم م اورْفك نيل 95 «ٍَمْيَقلا نيد َكِلْذَو ةاكّزلا اوُتدُيَو

 اوُلِمَعَو اثم َنيِذَّلا نإ ويربلا ْرَش 5 مه َكِقلوُأ اهيِف َنيِدِلاَح م منَهَ ٍراَن يف
 ْنِم يرجت ٍنْذَع تاَنج ْمهّبَر دنع ْمُهوارَج . «ةيربْلا ريخ 6 ْمُه َكِيلوُأ ٍتاَحِلاَّصلا

 يشخ نمل كلذ ُهْنَغ اوُضَرَو هلع هللا ُيِضَر ًادبأ اهيف نيدلاحخ ْراَهتالا اَهِتحسَت
 تاما عاش راع ل

 ,؟4#9َنيِحِلاَصلا ّنِم يل به ٌبَرظ :220هَّبَ

 نجلا يف كل ننكمأل يرِعَوَف يِدْبَع رِثْبَأ لقب اوُرُفَك نيِذّلا نكي مل ةءارق ىلإ ٌعمشيل َهّللا نإ

 م
1 

 هيلع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسر ْدُمَحُم اديس هلل ُدْمَحلاَو لآ مشي 7 ياما رع تاع رج مع
 يِدْلَو ىلَع هللا مشب مشب . يِسفَنَو ينيد ىلَع هللا مشي ءوّللاب الإ وق ا َمْلسو

 رسيخ هللا مسي « يبد هيناطممأ يش لك ىلع هللا مشب مسي « يلامَو يِلْهَأ

 هسا ّعَمٌرضَي آل يِذّلا هللا مشب ءءاَمَّسلاو ضزالا ٌبَر هللا مشب ءِءاَمْسألا

 )١( نم تايآلا «ةئيبلا ةروس ١ ىلإ 8.

  55ةيآلا ؛ تافاسلا ةروس 1١٠١١,
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 . هّللاب لإ َةوُق آل ,تْلكوت هللا ىلَعَو .ٌتُحَتَتْفا هللا مشي كاد
 تزرتحا لاقف هيلع بضغ جاجحلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع خيشلا وبأ جرأ [ 

 هذه كلذ دعب ركذو هوتع ناطيش نم الو هتوطس ناطلس نم نهعم فاخأ ال تالكب كنم

 . هّللااب لإ ةَوُق ال هلوق ىلإ ِهَّللا_ مسي هلوق نم نهايإ هملع هلي يبنلا نأو تايلكلا

 هيرو َنيِنِمْؤُملا ِتاَهّْمُأ هجاَوْزَأَو ّيِْنلا ٍدْمَحُم ىَلَع ّلَص ٌمُهّنلا -*
 .ديِجَم ٌديِيَح كن ميِهاَرْيِإ ىَلَع َتْيْلَص اَمَك ِهيْيَب لغأو

 لوسر لاق لاق هنع هَّللا يضر ةريره يبأ نع هواد وبأ ةالصلا هذه ثيدح- جرخأ [ 

 ىلع لص ّمُهّنلا لقيلف تيبلا لهأ انيلع ىلص اذإ ىفؤألا لايكملاب لاتكي نأ هرس نم ِي ِهّللا
 . ةروكذملا ةالصلا رخخآ ىلإ دمحم

 ْمَل امو اَهْنِم ٌتْمِلَع اَم اَهَّلُك ىتْسُحلا َكِئاَمْسْأِب كلأسأ ين مُهَّللا -
 .ربُكألا ٍريبكلا ٌكِيْسابو مظْعَألا ميظعل ! كميّشسابو ْمَلْعَ

 مظعألا مسإلا ينملع هللا لوسر اي تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ناربطلا جرخخأ [ 
 ىقسحلا كِئامُسُأَي كلأسأ يف ْمِهْلْلا تلعفف تلاق عمسأ ىتح يعدأ مث يئضوتف يموق لاقف

 هديب ىسْفَن يِذَّلاو َتْبَصَأ و هللا لوسر لاقق ربكألا هلوق ىلإ اهْلُك همام
 2 رمل عم عم سا ايهكا ةمضوطعطاا 60 سصرع#

 ىتلأ ةميركلا ةديمحلا اهلك ىنسحلا كئامسأب تكلأسا ينإ مهللا . ©

 ٌ ريب ماس ىلا مس 7 صاج مال م 6 0 صل # سل ىيا#او

 اهب ةىرد !اذإو تكردا تانسحلا اهب بلط اذإو اهل لذ يع ىلع تعضو اذإ

 . تفرص تاتيسلا

 لوسر نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ا[
 .تفرص هلوق ىلإ نْسُخلا َكِئامْسأِب َكئأْسَأ نإ ّمُهّللا وهو يق ِهّللا

 . لَمْعَأ ْمَلاَم رش ْنِمَو تْلِمَع ام ْرَش ْنِم كب ذوعا ينإ مهَللا - 5 5 موك مم ل يي* سا سا # 8 سرس #8 كه ما اخ ع ت0 م

 .اهنع هّللا ىضر ةشئاع نع ملسم ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ .[]
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2 
 0 اب هال سات ع

 يِتْلَعَجا مهلا ؟
لَع لكوت نمِم

دَهَتْساَو هيك :ةتيقكف َكْ
 (ةَتيَدَهَف ُكاَ

ترصلنف كّرصتتساو
 . ه

.هنع ِهّلْلا يضر سنأ نع يمثيدلا ءاعدلا |
 

و يلإ ِءاَيْشالا ٍّبَحأ
 فرحا كيش لغجا

اجا يَ ل يِدنِع ءاّيْشأْلا
تْرَرْقأ اذإ ]و كلِئاَقِل ىلإ ٍقْوَّشلاب انّدلا ت

 نيعا َ

 ألا نيالا لها
 ىو

او لّمَعلاو د ما سئ
 ةينْلاَو لغفل

ضر رمع نبا نع يمليدلا ءاعدل أله ثيدح جوخ
 .اهببيع هللا ي
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 ٍتَجَرخأَو الارز ضْرألا تلو اذإ « ميجُرلا ٍنسْسَرلا هللآ مشيؤ-١
 ىحوأ كبر نأب ءاهرابخا ثدحت ُلئَمَوَي ءاهلام ناسنإلا لاقو ءاهلاقثتا ضرالا

 در اريح هَ لاقت معَ ْنَمَف ْمُهَلاَمْع اًوَريل ًاناَتشَأ سانا ُرُدْصَي ٍذِقَمْوَي ءاهل

 يتلا َكَنَمْعِي ٌرُكْشَأ نأ يننزؤأٌبَرم :(08هَريأَرَش ِةّرَك َلاَقْثِه ُلَمْعَي ْنَمَ
 يّنإ يِتْيَرَُد يف يل خلو ُهاضَرَت ًاحِلاَص َلَمْعَأ َّنأَو ٌّيَدِلاو ىلعو ّيلَع َتْمَعْن
 .294 َنيِمِلْسُملا َنِم ىّنِإو َكّيلِإ تب

 َتلِزْنُو اذإ أرق نم ةقف ِهّللا لوسر لاق لاق هنع هَّللا يضر سنأ نع يذمرتلا ىور 1

 .ٍنآرقلا يفض هَل تلَدَع

 - صياسا هيا هه رم سام سمسا #ل عاهل
 .هباتك ىف ام ٌدْدَع هلل دمحلاو .هباتك ىصحلا ام ددع هلل دمحلا  ؟

 هلل ُدْمَحلاَو ِهِقْلَخ ىف ام ءْلِم هلل ُدْمَسلاو هل ىصخلا اَم ٌدَدَع هلل ُدْمَسلاَو ّ هلع < ّ 29 2 قال روم ماهذا ص اممم 2 جس ع
 لَك ىلع هل كمحلاو يش لَك ددع هلل كمحلاو فضرَأو هتاومس َءلم

 هباتك يف ام َدَدَع هللا َناَحْبسَو ةُباَتِك ىصخأ اَم َدَدَع هللا َناَحْبْسَو :ِءْيَش
 ناَسْبُسو هِقْلَح يف اَم ءْلِم ِهّللا َناَسْبُسَو ُهَقْلَح ىّصخأ اَم َدَدَع ِهَّللا َناَسْبّسو

 ّلُك ىلَع هللا َناَسْبُّسو يْيَش لك َدَدَع هللا َناَحْبسو ءهِضْرَأو ِهِتاوُمَس ةْلِم ِهَللا
5 

 ممصا عخم# لع رع
 ُهَّللاو .هباتك ىف ام َدَدَع ُرَبْكَأ ُهَّللاو .ُهباتك ىصخأ اه ْدَدَع ُرْبُكأ ُهَّللاو ٍءّْيَش ع 37 مع < 0 معك رس نا

  41١نم تايآلا ءةلئلزلا ةروس ١ ىلإ 4

  9١ةيآلا .افاقحألا ةروس 18 .
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 لَه ُرَبْكأ ُهللاو ءوِقْلَخ يف اَم ةلب ٌربكأ ُهَللاَو ُةقلَخ ىَصخُأ ام م َدَذَع أ

 .ٍءْيَش لك ىلَع ربك هللا يش لك َدَدَع ٌرَبكأ ُهَللاو 4ِضْرَأو هتاومس

 انيلع جرح لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامإ بأ نع نسح دائسإب يناربطلا جرخأ
 هللا لوسر اي هللا ركذا تلق َكْبَتَقَس ُكّرحُم َمِبَف لاق فش كرحأ سلاج انإو هي هللا لوسر
 َدَدَع هلل ُدْمحلا لوقت لاق ىلب تلق ُهفْلبَت ل َراهتلاو ليلا َتْبأد ْمُك ُهَنلُق اذإ يهب كّريخأ الفا
 لك يف رركت يأ كلذ لثم ريكتو كلذ لثم حبستو لاق مث ديمحتلا رخآ ىلإ ةباتك ىمخأ ام

 . مدقت امك «كلذ لثم» ظفل لوقت كنإ ال اهرخآ ىلإ ؛هباتك ىصحأ ام ددع» ظفل ةرم

 ِتاهّمَأ هجاوزأو ينل دمحم ىلَع كتتاكربو َكِيولَص لمجا ْمُهَّللا

 . ٌديِجَم ٌديِمَح َكلْنِإ | ميِهارنإ لآ ىلع َتْيَلَص امك تيب ب لفأو هتيرذو ٌنيِنِمّؤملا

 قي ع هلا لوسر كا لق دعها يضر لع نع يدع نبا جوعا - 7
 .اهربخآ ىلإ َكِتاوُلَص ُلَعَجلا ٌمُهّللا ُلَقيلَف ٍتيبلا لهأ انيلع لص اذإ ىفوألا لاّيُكملاب

 يِنلا ُليِلَّذلا ٌفيِعَضلا َكُدْبَع انأو ءٌريبكلا ٌريزعلا َتْنَأ َكَنِإ دل
 ىسومل َنْوَعْرِف ترس امك ًانالف يل ُرْخَس ْمُهلا كي الإ َةوق اَلَو ُهَل

 يف ُةَتيَصاَن كذب الإ قلينَي ال هن ةفاد ديلا تيل امك ُق

 قت 9 لق لل لور نأ هم لل يضر ين نع يدا جوعا

 ري شحلاف ,ميرغ وأ رئاج ٍناطْلُس وأ ٍحيحش لمس ىلإ ةجاح كلل تناك اّذِإ ليج ينْمَّلَع

 . َنيِحارلا َمَحرأ اي هلوق ىلإ ٌريزعلا َتنأ َكّنإ هللا لمَ همسك ثاخت

١ 3 
0 

ُ 2 
 . 9 ا

5. 

 ع
 .عيسلا نم : هو ةيحلا ِةَعَْ ِْمَوَْأخَفلا ٍتْوَم ْنِم كب ُدوُعأ نإ مُهَّللا - ه

 سات, س6 ِ

 للا نمو ءْيَش لع رجَي لأ ٍءيَش ىلع ٌرخأ نأ ّنِمَو قْرَعلا َّنِيَو قرا نمو

 ,يفُحّرلا رارف َدْنِع

 .ايهنع هللا يفر رمع نبا نع دمحأ مامإلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ غل

١ 



 م امهم سامع ىك # نا مدل

 , سودرفلا كلاسا ينإ مهللا 5

 . هنع ِهَّللا يضر ةمامإ يبأ نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 1

 « يلامو يلم َيايِنُدَو يئيد يف ةيفاعلاو َوْفَعْلا كلاش ين مُهَّللا

 ْنَعو يفلخ ْنِمْو يدي نيب نم يِنظْفُحاَو « تعور ْنِمآو «يِئَرْوَع ُرتْسا ّمُهْللا
 . يتخَت ْنِم َلاَنْغَ نأ ّمُهّللا َكِب ٌدوُعَأو ء«يقوف ْنِمَو يلامش ُنَعو ينمي

 .اهتع هللا يضر سابع نبا نع ءاربلا ءاعدلا اذه ثيدح جرعخأ طل

١ 



 رباقَملا مث ىَنَح رئاكتلا مكاهْلأ « ميِحّرلآ ٍنْمْحّرلا [ هللا مسي»- ١
 َنْوِرَتَل .نيقبلا َمْلع َنوُمَلعَتْول الك ءَنوُمَْعَت َفْوَس الك مث ء َنوُمْلْعَت َفْوَس الك

 انيرل 24 مينا ِنَع ٍذَعَمْوَي نلت مك «٠ «نيقيلا َنيَع هنو من مث .ميججلا
 اونْمآ َنيِذّلل الغ اَنبوُلُق يف ُلعَجَت الَو ٍتامي للاب انوُقبَس َنيِذْلا اتناول انل ٌرِفَغا

 . #2207 ميجر تفوؤر َكْنإ انْيَر

3 

 الآ يي هلل ا لاق لاق اهبنع هللا يضر رمع نبأ نع هريغو مكاحلا ىفوردأل
 امأ لاق رقي نأ ٌميِطَعْسَي ْنْمو اوُناَ .مؤي ّلُك يف ديآ فلا أرقي ْنَأ ْمُكدَحَأ ٌميلطَتْسي

 يعل نإ هدب ديب سفن يِذّلاو يمليدلاو بيطخلا داّز ُرْئاكّتلا ٌمُكاحلا ْمُكّدَحَأ رقي ْنَأ ٌعيطَتْشَي
 .ةيآ فل

0 

 000 يِْسَح ءَنيِقولخملا َّنِع قلاخلا َنِْشَح ءدابملا َنِم برلا َيِبْسَح - 5

 يكول مْعِنَو ُهّللا يبسح : يبسَح وه يِذْلا يبسحح ؛َنيِقوزْرَملا َنِم ٌقِزاّرلا

 . ميظعلا شّرَعلا ُبَرَوُهَو ٌتْلُكوَت ِهْيَلَع َوُه لإ َهلِإ آل هللا َيِبْسَح

 اذإ ناك يي هللا لوسر نأ انغلب لاق ندرألا لهأ نم هيقف نع ايندلا يبأ نبأ جرخأ

 . ميظعلا شْرَعلا هلوق ىلإ ٌّبّرلا َيِبْسَح لوقي برك وأ مغ هباصأ

 ا ىلإ ١ نم تايآلا «رثاكتلا ةروس )١(

 و1 ةيآلا ءرشحلا ةروس (!)

1 



 033 مش - مجخس سم 2م م# هر ] د ميس ا 2

 نأ يغَّبني امك ِهْيَلَع يلصن نأ انتْرَمأ امك ٍدَمُحُم ىَلَع لص َمُهْللا ©
 1 ١ هيا 00

 نع الو ىفطصملا فرش باتك يف يروباسينلا ديعس وبأ ةالصلا هذه تيدح سرخأ

 . هنع هللا ىضر سنأ

 يي ا  يسام# هكر عا ما 3 0 71 سام ت60 ع ه# ىلا 0 31 .

 ميِد نانملا نانَسلا تنأ الإ لإ ال ٌدَمَحلا كل ناي كلاسا ينإ مهلا - +
 ٌدوُحَأَو ةّنَجلا َكلأْسأ موي ة اي يح - اي ماركإلاو ,لالججلا وذ ضرالاو ِتاوُمّسلا ري 5-5 5 م 1 5 0*2 50 1

 2 م

 لجرو ًاسلاج هب ِهَّللا لوسر عم ناك هنأ هنع هللا يضر سنأ نع يذمرتلا جرأ 3[ 
 لاقف ٌموُيَق اي يح اي هلوق ىلإ دمَحلا كَل ّنَأِب َكلَأْسَأ نإ ٌمُهَّللا لاقف لجرلا اعد مث يلصي
 دل هِدْيِب يِسْفَن يِدَلاو َلاَق ُملْعَأ ُهَلوُسرو ُهّللا اوُلاَق اعد امب َنوُردَت هباحصأل يي هللا لوسر
 دواد يبأ ةياور يف دار ىطغأ هب َلِيَس اذإو باجأ هب َيعُد اذإ يِذَّلا مظحنألا همشاب َهَّللا اَعَد
 .راَنلا ّنِم كب ٌدوُعأو ةنملا كلاس

 2 ا 8 هم 5 7 ِح ع 2 هع

 .ربقلا هساذعو رقفلاو رفكلا نم كيب ذوعا أ مهللا  ه

 .هلع هللا يضر ركب يبأ نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدع- جرخأ . ل

 َكَدْعَب َءْيَش الف ّرِخآلا َتْنَأو كلَ ءْيَش الف لوألا َتنَأ هللا 5
 ْنِمَو رٍلّسكلاو مثالا َنِم كب ُدوُعَأو :كديب اهتيصان ةباَد َّلُك ْنِم كاي دوم

 نم كلب دوو فَما ٍةنتِف ٌنِمو ىنخلا ٍةنتف ْنِمَو ِِرْبَقلا باع ْنِمَو راثلا ِباَذَع

 ّنِم ضيْبلا بقل َتْيُقَت امك اياطحسلا ّنِم يلق َّنن ّمُهَّل ( مّرْغَملاو مث
 ,برغَملاو ٍقرْشملا َنيَب َتْدَعاَب امك يقيليمت َنْيَو ينيب دعا ْمُهَّللا يللا

 ٌرْيخَو لمعلا َر ريو رحاَجتلا ريو ءاعّذلا رخو ةلاشملا َرْيَخ كلاس ينإ مهلا

 ُعفداو يناميإ ٌقَشحَو يئيزاوم عت ينتبتو ِتاَمُملا ٌريخو ٍةايحلا ريو باوُثلا

 ٍةنجلا َنِم ىّلُعلا ٍتاجرّدلا َكُنَأْسَأو . يتئيطخخ ٌرِفْغاو « يتالَص ُلّبَقتو « يِتَجَرَد

١ 



 مل سا او قل ُه 2 ميا لماع م سا رق 6 3 عاو# ساس

 ء يرما حلصتو « يرد عضتو « يركذ عفرت نأ كلاسأ يلإ مهللا « نيمأ

 ا ها دام ب
 نم ىلعلا َتاَجَرَّدلا كلأشأو يرق يل رونتو ١ يج رف طظفستو « يِبْلَق ٌرهطَتَو

 يال ٌلزنَملاو راَهْتلاَو للاب ةَرِفْغَم ةرفغمو ءراثلا ّن ِنِم ٍيِنجْنَو ْمُهّللا « نيمأ ةنجلا
 ةئجلا يبلجذأو ءَامِاَس ِراَنلا َنِم ًاصالخ كأس نإ هللا ؛ َنيِمآ ةَنَجْلا نس

 ينو يرَضَب يِفَو يعْمَس يِفَو يبل يف يِ كرابت ْنأ َكُئَأْسَأ ينإ مُهّللا ءانمآ
 ء يلمع يِفو يتاممو يايحم يِفو يِلْمَأ يفو يتقي يفو يِتلَخ يو يحور
 .نيِمآ ةّنَجلا ّنِم ىَلُعلا تاجَرّدلا َكّلأْسَأو يتانَسَح لّيقتو ّمُهْللا

 .اهنع هللا يضر ةملس مأ نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثتيدح جرخأ

١ 



 عنو
 َنوُديْمَتاَم دبع آل «َنوُرفاَكلا مي اي لك ؛ ميلا نمر هَللآ مشي ل ١

 3ُبْغَأ ام َنوُدباَع مَ الو ْمَتدَبَع ام ٌدباَع نأ الو دمع م نودياع أ لو

 , 70ه يصملا َكِيلإَواَنبأ َكّيِلِإَواَنْلكوَت ٌكْيلَعانيَر 2004 نيد يلو ٌمُكنيِد ْمُكَل

 هيأ اي لق لك هللا لوسر لاق لاق هنع للا ىضر سشنأ نع هريغ و يقهيبلا ىور-

 ْ . نآزُلا َمْبُر ُلِدْعَت ّنئورفاكلا

 ىَحَب ْنَمِل ُهَّللا َّيِبْسَح .يِنّمُمَأ اَمِل هلا َيِْسَح « ينيب هللا يِبْسَح - قل
 هللا بسَح ءووُسب ينك نمل هللا َيَِْح . ينتحل هللا لَ ؛ يَ
 ءٍناَزيِملا َدْنِع هللا يبسحم بَل يف ةلأسملا دنع ُهّللا يبسح- .توملا دنع

 تراس ساب

 .ٌبيِنأ هْيَلإَو ٌتلكوت ِهْيَلَع َوْه لإ هلإ آل ُهَّللا ّيِبْسَح ِطارّصلا َدْمِع هللا ّيِبْسَح

 وسر لاق لاق هنع هللا يضر ةديرب نع لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكتلسأ جرخخأ - ل

 سمح ًايزخت ًايفخم َنُمَدنِم هللا َدَجَو ادع ةالص لك رب دنع ٍتاملك َرشَع لاق ْنَم هل هللا

 , ٌبينأ هلوق كِل ييدل هللا ّيِبْسَح ٍةَرِخآلِل

 ًءاضر كَل ٌنوكت ةالَض ٍدّمَحُم رلأ ىَلَعَو ِدْمَحُم ىَلَع َلَص ّمُهَّللا -؟

 أم ٍلَضُفَأ نس مَع هرزججاو ةثدعو يذلا َماقملاو ةليسولا هليمأو ٌءادأ هنعحلو

 «َنيِحِلاَّصلاو َنيِيِبْلا ّنِ ِهناوخإ عيمج ىَلع ٌلَصو ههِتمأ ّنَع يبن َتيَرَج

 . نيِمحارْلا َمَحْرَأ

  )0١نم تايآلا «,نورفاكلا ةروس ١ ىلإ *.

 ةيآلا ,ةدحستمملا ةروس (؟) 4,

 نرخ



 يف يلازغلا اهركذو ةباحصلا ضعب نع مصاع يأ نبا ةالصلا هذه ثيدح جرحأ . ال

 هل ثيحو تارم يس ةيعبضج لك عمج عيس اطاق نم بِ لاقو ظافلأ .نففعب ةدايزب «ءايسألاو

8. 2 

 ا 0 ا ا

 . الهس

 لوقي رمأ هبرك اذإ هي هللا لوسر ناك لاق هنع هللا يضر سنأ نع يذمرتلا جرخأ
 يضر ةمطاف ةديسلا مّلع هلي هلل لوسر نأ هريغ جرخأو «ٌتيغتْسأ َكِيمْحَرِ م ا يح اي
 يسن ىلإ ينلكت الو ُهَلك أش يل خلا ُثيؤتشأ كمر ويف اَ يح اي لوقت نإ اهنع هللا
 َلْهَس ال ْمُهّللا لاق هي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نع ينسلا نبا ىور نع ةقْرَط

 ام باي هل مجرتو راكذإلا يف يوونلا هركذو الهس نحل لمت تناو الْهَس تلج ام لإ

 ّمهُم َّلُك ينفك ميظعلا ش درعا برو عْبَسلا تاوْمّشلا 7 مهلا
 تعش ٌتْئِش ني ّْنِمَو َتْنِش ىنأو ٌتْبِش فيكو تعش 2 نم

 للا ةبع لاق ام لاق هَل لوسر نع هنع هللا يضر ىلع نع يطئارخلا جرخأ ال

 . همم ىلاعت ُهللا ّبهْذأ الإ َتْعِش ّنْيَأ ْنِمو هلوق ىلإ ٍتاومّسلا بر

 عسا # وس ها س #52 سجس # سماها مي ُ ملكا م." صعق
 يَلَع نوكي دلو ْنِمَو ةنتف َيَأَع نوكي 0

 يناعرت ِء ولا راج ّنِم كب ُدوُعأَ «بيشملا | لبق يتييشت 3 ةأرما نمو الايَو

 رين ادو كت # تورم

 ٌدوُعَأَو ءاهَعاَذأ يس ىأَر إو ءاهنق ُةنْسَح ىَأَر نإ لس يعمستو ةانيع

 .اهاَشْفأ ةَعيَس ىأَر ْنإَو ءاهَقد ٌةَسَح ىأر ّنِإ ٍةَعيِدَح بِجاَص ْنِم َكِب

 .اههنع هللا يضر سابع نبا نع يناربطلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 1

 اب



 سذكلا م نم ياسو ءايرلا ْنِم يلمعو ٍقاَقنلا نم يلق رهط ْمُهّللا

 .ٌروُدِصلا يِفَحُت امو نّيْغاآلا ةنئاخ ْمَلْعَت َكِنِإَف ٍةنايخلا ّنِم ينّيَعَو

 .ابمع هّللإ يمر هدم م نع بلا ءاعدلا !ذه ثيدح جرخأ ..أل

 3 را ع اا

 الو ىرت َتْنََو َتْقَلَخ امم ء ْيَش َكُعَسيآل ٌميِظَع ِّبَو َكْنِإ ٌمُهّللا 4

 تاسملا كلو ء ىلوالاو ةرِخآلا 5 نِإو « ىَلَعألا رظنَملاب َكْنِإو ءىّرَت
 عام

 مهللا , ىَّرْخْنَو ُلْذَن نأ ْنِم كب ُدوُح « ىعجبرلاو ىهتنملا كِيلإ نإ ءايحملاو

 ..اًنع َكيِضْرُي اَم اهنم انطْعْأَف كب لإ ُهُكْلْمَن ال اَم انِسْمْنَأ ْنِم انتلاس َكنِإ

 . هنع ِهّللا يضر ةريره يبأ نع يمليدلا ءاعدلا اذه ثيدح جرحخأ آل

 يِنيَغ يف يِنلَعَجاو .ًاروكش يِنلَعجاو :ًاروسيص يِنْلْعَجا مُهّللا -9

 . ًاريبك ,ساّنلا نّيعَأ يفو ًاريغص

 . هنع هللا يضر ةديرب نع رازبلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ 13

0 

 . ٌلِضُْملاَو لاَضْلا

 . هنع هّللا ىضر رمع نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ - [

 ره 0
 م 6و

ِ 1 0 

 1 م
7 5 
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 َتْيَارَو . حمنملاو ِهَّللا ُرصَن َءاَج اَّذِإ « ٍميِحُرلَأ ن نمل هلآ مشهلا
 ٠ ناك ُهلِإ ةرفغَتْساَو كمر دمحب حبس جاو هللا نيد يف َنوُلْدَي سائلا

 ٌزيِزَعلا بْن َكْنإ انَبَر اَنل ٌرِفْغاَو اوُرْنَك َنيِذّلِل دف العجن آل اًير» #27 ًاباَوت
 , #2 ميكحلا

 هللا ٌرصن اج اذإ لاق هنأ وي يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع يقهيبلا ىور ال

 .نآَرَملا ْعْبُر ٌلدْغَت حتفلاو

 ٌةوَق الو لوح الَو ريك ُهّللاو ُهّللا الإ هَل لو هلل دفا هللا نايس 1
 . هللا َكَراَبَبَو ميظَعلا ّيلَعلا ِهّللاب ذل

 لوسر انيلع جرخ لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نع حيحص دس يناريطلا ىور -
 ل را م عج وش لاقف رح ودع ىمأ كوسم يلق شم اذ دف هللا

 مي نينأي نيتإف هللاب الإ وق آلو لوح الو ربكأ ُةللاو هللا الإ هلإ الو هلل ُدْمحساو هللا نايس
 سنأ نع ميعن وبأ جرخأو «تاخاَّصلا تايقابلا نمو تانجو تارجْنُم تامِدقَتْسُم ة ةمايقلا

 لو هل ترفع .ميظعلا علا َداَرو اهرخآ ىلإ للا َناحْبّس لاق نم لاق 8 هنأ هنع هللا يضر

 هللا كرايتو ةلقوحلا لدب هنع هّللا يضر ذاعم نع يمليدلا ىددو «رخْبْلا وبر لثم تناك

 احدو ُهَءاَس َمُهَر ٌنهِلِجُأ نيو ةتكالم هللا طم نويلع ةيش ندب آل يطعني ياور فو

 ديئاسأب نبنم راثكالاب رمألا درو دقو «ةِضئارف مهيلع ضرْفَو هنجو هسْنِ لبج ْنِيَو ةضرأ

 ّنِم نو ٍنآرقلا دعب .مالكلا لضفأ اهنم ةريثك ثيداحأ نهلئاضف يف دروو ةنسحو ةحيحص

 . نهركذو تدب نْمَأب كّرْضِي ال ْعبْرَأ ِنآَرَقلا

 .7 ىلإ ١ نم تايآألا ءرصنلا ةروس (1)

 0 ةيألا .ةيحتمملا هروس (5؟)
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 هةيدعل مل د7 ساما # جا ع2 عمي عا جل ا # سا شت م#
 ةّمايِقلا موي َكَدْنِع ٌبرَقُملا َدْعَعَملا ُهَلزْناو دمحم ىَلَع لص مهللا -#

 . يتعافَش هَل ُثبجو اهرخخآ ىلإ ٍدُمْحُم لع ّلَص ّمُهّللا َلاَق

 عياض مم
 لك ٌبرَو اثير 3 ميظعلا شرعلا برو عيسلا تاومَسلا يز مهللا - ؛

 لك رش نم كب دوُعَ ىولاو بلا َقِلاَف ٍناقْرملاَو .ليجإلاو ٍةاَروتلا ٌلِزنُم ٍءْيَش

 9 سا هنو دل
 سيئف رخآلا َتْلأَو يش كلي َسِئلف لوألا ٌتنأ ؛ ِهِيَيِصان دخآ َتْلأ ءيَش

 كنوُد َسِيَلُف نطابلا ت َتْنَأو يش َكِقْوَف َسِيَلَف ٌرِهاَظلا ن َتْنَو 2 يش كَّدَعَب

 . رَقَملا َنِم انيْغَأو َنْيّدلا ا انع ٍضقإ : ٌءّيَش

 امداخ ُلأست و يبنلا ةمطاف تأ لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ينيوزقلا جرخأ 80

 بز مهلا يلوق لاق هنم ريخ وه ام تلاقف مْ وه ام مأ كيلإ ٌبحأ ٍتلأس يذلا لاقف

 يِبُعْلَي يِذْلا َلَمَعلاَو كب َكْبِسُي ْنَم ٌبُحَو َكّبُح َكلأشَأ ينإ ُمُهَللا  ه

 .ِراَبلا ِءاَملا َنِيَو يلو يِسْفت ْنِم ّيلإ ُبَحُأ كبح لعججا ٌمُهَّللا ءَكّب ع

 , هنع هللا يضر ءادردلا يأ نع يذمرتلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ل

 هد 8س اه سا تا او ع

 يِتفْزَر ام مهلا دنع هبح يعني ْنَم بُْحَو كبح ينقذ هللا 5

 ةلَعِجاَف بح | امي ينع َتْيَوَز امو مهلا ءٌبِجم 2 ام يف يل َةوُق هلمجلاف بح امب

 ف ام يع ثرشاو ريش ةلخجاو بِ أ ام ينطْعأ بحت ام يف يل اغارق
 َكَتيِصْعَم ّيَلِإ هَرْكو كتَعاط ّيَلِإ ٌبُبَحو

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع يمليدلا ثيدح جرخأ 0

 ٍدْمَحُم ّيِْلا ّبَر ّمُهَّلل 2 كيد ىَلَع يِلَق ْتْبَت بوُلُقلا َبْلقُم ٌمُهّللا -

 ِتالِضُت ْنِم ينْرِجأو يبل طْيَغ ُبِحْذَأَو يبنذ يل يل ٌرِفَغا َمُلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَس

 . ينئيرحأ ام نتفل
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 .اهنغ ِهّلْلا يضر ةملس مأ نع دمحأ مامإلا ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ ال

 الل ِءاَعْدَو « عَشْحَي ال بَل مَن ١ ملح ْنِم َكب ُدوُعأ ين مُهَّللا 4

 ؛ةئايخملا نمو + ٌعيِجضلا سّشب ُهْنإَف 6 عوججلا َنِمَو ٠ ُعَبْشَت ١ ال هنو « عمي

 نو ربل ِباذَعَو ِلاَجّلا ٍةَنتِف ْنِمَو معلا رلذرأ ىلإ رَأ ْنأو مرهلا نمو

 ْمُهْللا «َكِلَس يف ٌةَيُم هُم ها بول َكْئأَسَن ان هللا «تامملاو اًيحملا

 ةَمِيِيْعلاَو  مْنِإ ُلُك ْنِي َةَمالَّسلاو َكِرْمأ ٍتايجْنُمَ َكيَرفْغَم َمِئاَرَع كلاس 5

 .راثلا ّنِم َةاَبنلاو نجلا ٌرْوقلاَو رب ّلُك نم

 . ايبتع هللا يضر سابع نبأ نع مكاحلا ءاعدلا اذه ثيدح سرخأ ال
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 م يح

 مل ُفَمّصلا هللا ءّدحأ هللا وه 0 ميج نمل هَللآ مسيإل ١

 انل ٌرِفْغاَو انروث انل ْمَئَأانَيَرِط «انالث» ."7هٌدَحَأ اوُمُك ُهَل ْنكَي ْمَلَو ذلوي مْلَو ٌدِلَي

 .74ٌريِدَق ٍءْيَش لك ىَلَع كن

 للي

 لح هللا ْوُم لق أَرَق نم هك للا لوسر لاق لاق ىونخلا ءاجر نع يليقعلا فور أل

 ٌلِدْعَت دس ُهَّللا َوُه لق اههريغو ملسمو يراخبلا فيروز ٌممجأ َنآْرْعلا ؟رَف اهمنأكف ٍتاَرم ثالث

 . ٍناَرقلا تلت

 هللا َءاَشاَم ءِناَطْلُسلا ٍديِدَش ِءِواَمَربلا ميِظَع ْنَأَّشَلا يذ هللا يشب - 2
 .ٍناَطْيَشلا نم ِهّللاب ٌةوُحَأ ناك

 وُعْدَي لج نم ام لاق لَو يبنلا نع هنع هللا يضر ريبزلا نع ركاسع نيا جرخأ 1

 ْناّضْلا يذ هللا مسي هدولجو سيلْبإ ّنِم هللا ُهَمَصَع لإ راه لوأو هليل رلوأ ىف + ءاعّدلا ألهم

 . ٍناَطْيَّصلا ! ْنِم هلوق ىلإ

 دس ىَلَعَو ,حاّورألا يف دمحم حود ىَلَع لص مهلا

 .روبقلا يف هرب ىَلَعُو ٍداَسْجأْلا

 لاقو «مظعملا دلوملا يف مظنملا ردلا باتتك» يف يتبسلا مساقلا وبأ ةالصلا هذه ركذ ال

 يف ينآر اهرخآ ىلإ حاوزألا يف دمحم حقد ىلع للص نم لاق هنأ هي هنع ىوري

 قش

 -ٌٌِج ىلإ ١ نع تايآلا . صالغولا ةروس )١(

 خخ ةيأآلا « ميرستلا ةروس 5١
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 حو يضوح ْنب برش هَل تف نمو هَل تفقس ةماقلا موي ينآر هانم يف يار نمو هيام
 هلاق ايك «ةليلتاو مويلا لمع يفد يطايمذلا ةالصلا هذه ثيدح جرخأو و ٍراثلا ىلغ ُهَدَسَج ُهَللا

 تحث تح ةلماك ةراهأس ىلع انو يماتم دنع اهتأرق تحصف اهتبرج دقو تلق يرذملا باهشلا

 ةداعسو تاولصلا لضف ذأ يف اهبتركذ ًادج ةليمج ايؤر مانملا كلذ يف هلي هتيأرف اهؤرقأ انأو

 .نيرادلا

 2 ََ ع ميغ 20 مم : 1 سات 2 2 عار
 رانلا نِم كريجتسا ينإ مهللا «ثالث» ةنجلا كلاسا ىينإ مهللا

 . «اقالث»

 نم لاق و هللا لوسر نأ اىنع هللا يضر سابع نبا نع هريغو يذمرتلا جرخخأ - ل

 َتلاَق ًاثالئ راثلا َّنِم هللاب راجتسآ ْنَمَو هلا ُهلِخْدَأ مُهْللا ١ نجلا تلاق انالث نجا هللا ٌلَأَس

 ّنِم ُهْرِجَأ ْمُهللا راَلا

 ايحملا ٍةلتف ّْنِمَو ربقلا ِباَّذَعَو ِراثلا باذَع نم كب دوم ين َمُهْللا  ه

 . لاجّدلا حيسمل | ٍةنتِف رش ْنِمَو تامملاو

 ناك يو هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حيحص دنسب مكاحلا جرخأ [ل]
 . لاّجّدلا هلوق ىلإ راثلا باَذَع ْنِم كلب ُدوُعأ 8 ُمُهَلْلا ةالص لك ربد يف لوقي

 # ىيم#شا م و م02 تاهمج مار ريب ةراراام ريتا ومو طا ماع 12

 ىتبنا كيلإو «تلكوت َكِيَْلَعَو ءتنّمآ كيو ءتملسإ كل ٌمُهْللا 5

 حلا َتْنأ يِبَلِضُت ْنأ َتْنأ لإ لإ آل كتر ُدوعَأ ينإ ْمُهْللا .ٌتْمَصاَخ َكِبَو
 .َنوُيوُمُي ٌسْنإلاو ٌنجلاو توُمَي آل يذلا ُموُيَقلا

 .اههنع هَّللا يضر سابع نبا نع ملسمو يراخبلا ءاعدلا اذه ثيدح- جرعخأ

 . ىّنِغَلاو فامَعلاو « ىقتلاو ىَدُهلا ٌكّئَأْسُأ يّنإ ّمُهّْللا
 . هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ملسم ءاعدلا اذه ثيدح جرخأ [ 

 هيع هللا يضر دوعسم نبا نع دمحأ مامألا ءاعدلا !ذه ثكيدح جرخخأ ال
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 دمع # 8 ل7 جهاماف هير تا

 . موقالا ليبسلا يندهاو ءمخزاو رفغأ َبَر 4

 . اهنع هللا يضر ةملس مأ نع دمحأ مامإلا ءاعدلا !ذه ثيدح جرخأ [ 

 - هاش ما تا وجم نضل تشمل ا ين 2 سأل ساما دهم <

 كشرع ىلغو ءتيضقف انبر تردقو «ءتيوسف انبر تقلخ -

 ن0

 ُكِرْحَبَو ُكَرَب يف َتلَمَحو « َتيَقْسَأو ٌتْمَعطَأو تشاو ٌتمأو , تيوتا

 دنع يل لمجماف «ءكماعلا ىلعو كئاود ىلسعو َكيلف ىَلَع

 َكَئاَقِع فاح نم يِنلَعْماَو .بآم نسحَو ىَمْلُ َكَدنِع يل ُلَعَجاَو ٌةَجِلَو

 لمَع َكُلأَساَو ؛ًاصحوصت ٌةَبَوَت ُكْيَلِإ ٌُتنَأ يِنلَعَجاو ,كءاقل وجسر كَديعَوَو

 عاج هم عم
 .روُبت ّنَل ةراجتو ًاروكشم ايعَسو «ًاحيجن الّمعو ُالّيَشَتُم

هَّللا يضر ةريره يبأ نع يمليدلا ءاعذلا اذه ثيدح جرخأ .1ل
 .هنع ِ

 جاما

 . يِنْددَسَو يِنِدَها مهلا ه1

 م 22

 2 تو ءَفِياَقي ىضرتت كباقي نوت ةنيَُم انت كلأشأ ينإ ْمُهّلل
 # يي

 ٍ ع الو هَتْيِضَق لإ آنيَدآلو ةَتْرْفَغ لإ بْنَ اَنل عدت ال مهلا . ٌكِئاطَعِب

 . نيِمحا رْل مكر اَي اًهَتيضَق لإ ةرخآلاو اًينّدلا _جئاوخ ْنِم ةَجاَح لَو هفلخأ

 . هنع هّللا يضر سنأ نع يناربطلا ءاهدلا اذه ثيدح مجرخأ .[0
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 نوعبرإلا ةضورلا
 اهرامثو اهلوصأا

 25 ل نسال ل 7 ماو 2 عر معاه ترج # هَ

 ََّش نمو دَقُحْلا يف تالا رش ُ ءبقعو و اَذِإ يقساَ يش نمو 0

 كِلَم « سائلا ُبَرب ُدوُعأ لق « .ميِسّْرلآ نمر ِهللآ مشي 00د اذ دساتس سس رج رع

 روُدَص يف سوسَوُي يِذْلَآ » اَنْ ٍسأوس َوْسْوْلا رش نم انآ هَل 6 سانا

 آنِمٌؤُم يتبب لخَد ْنَلَو ٌيَدِلاَوِلَو يل ُرِفَغا ُبَرِج 20 .سانلاو ةلحلا ّنِم « ءساْنْلآ

 ْ ْ . 204 تاَنمْؤملاو َنيِنِمْؤُمللَو
 رو يل ضي لع لاق نع هلا يضر رداع نب بقع نع هوغو ملسم جرخأ د 31

 لاق لاق هريغو مكاحلل ةياور فو «ساثلا برب دوُعأ ْلُك طق هلْ أ ل تايآ هللا ل

 .انهلثمب وعم َدْوَعَت ايف اب ُدْوَعَ هن بقع اي ل هللا لوسر

 يِلَعلا للاب لإ َةْوُق آلَ لوح آل «ميِجّرلا نْمْعّرلآ ِهّللآ رمسي - ؟

 . هأثالثو ميظعلا

 اذإ لق لاق هنأ ل هللا لوسر نع هنع هللا يضر يلع نع يرفغتسملا جرخأ . ال

 يلعلا للاب الإ وُ الو َْوَح ال ممجّرلا ِنمرلا هلل مسي ًاثالث ٌتيسُم تيسفأ اذإو ًاثالث َتحبْصَأ

 هلل نِإف ظفلب هنع ينسلا نبا هأقرو ملا اهُرَسْنَأ اد نيعشتو ٍةعْشَي نم ءافِش ايف ميظعلا

 هنع هللا يضر يلع نع ينسلا نبا ىورو ثالث ركذي ملو ِءالبلا ,عاولأ ْنِم ءاش ام اهب فرضي

 لإ ةَوُك آلو َلْوَح الو ممحّرلا نْمحّرلا ِهّللا مسي لقف ةطرو يف تعقو اذإ هل لاق لَو يبنلا نأ

 . ميظعلا يعل للاب
 .8 ىلإ ١ نم تايآلا ءقلفلا ةروس 0)

 1 ىلإ ١ نم تايألا « سانلا ةروس (5)

 أخ ةيآلا عون ةروس ه0



0 

 .ُهّلْهَأ وُه امب َمَّلَسو ِهْيَلَع ُهَللا ىَّلَص ًادُّمَحُم اَنَدِّيَس انَع ُهَّلْلا ىَّرَجب - *

 ىّرج لاق نم لاق لكي هللا لوسر نأ اههنع هللا يضر سابع نبا نع ميعن وبأ جرخأ

 . حابَص فلأ أكلم نيِعْبَس ٌبَحَنَأ ُهّلَهَأ َوُه امي ًادُمْحم انع هللا

 .اهريغو هيلع ةالصلا يف 2246 يبنلا هيف ركذ لمم لك يفو انه «انديس» ظفل ديزي نأ يغبتيو

 يِرمأ اهب ُعَمْجَتَو يلق اهب يِدهَن َكِدنِع ء ْنِم ةمحَر كللأسأ ين مهلا - 4
 يلَمَع اهي يكَرتَو يدِهاش اهب ٌعَفْرَتو يبئاغ اَهِب ُحِلْضَتو ينعش اهب ملت
 ينطغا هللا ووُس لك ْنِم اهب يِنُمصْحَتَو , ينل اهي درو يِدْشُر اهب ينسوا
 ءٍةرخآلاو ايندلا يف َكِتماَرَك فَرَش اهب لاَ ةَمْحَرَو ٌرفك ُهَدْعَب َسِيَل انيقُيو ًاناميإ

 َرْضْنْلاَو ءِءادَعّسلا ٍشْيَعَو دهسا َلُرْنَو ءٍءاضقلا يف روقلا كلاس ينإ طا
 يِلْمَع ٌفعضو يأ ٌرْصَق نو يتجاح كب ُلزْنأ ري هلل ءءادغألا ىَلَع

 ٌريجت امك ءروُدّصلا يِفاَش اي ءروُمألا يضاف اي كلأشَأ «َكِيح ىلإ رقت

 ٍةَنَتِف نمو ءروُبتلا ٍةَوُعَد نمو ٍريِعَسلا باذَع م ينريجت نأ ءروخبلا ني
 ْنِم ادحأ ُهَئذَعو ِرْيَخ نم يتلأشم غلي ْملَو يب ُهْنَع َرْصق ام مهلا رويقلا

 ةكلاساو هيف كيلإ ٍبْغْرَ ينإَف كدابِع ُنِم ًادحأ هيِطْعُم بْنَ ٍرْيَخ وأ كقلخ

 كنس ءِديِشَرلا م «ديِدشلا .لبخلا اذ مُهَللا ,نيملاعلا ّبَر اي كِتَْمْحَرِب

 .عكرملا ٍدوُهشلا َنيِبَرَقُمْلا حم م ٍءٍدوُلخلا موي ةَنَجلاو ءٍديِعولا طي نمل
 مهلا ٌديِرت ام ُلَعْفَت َكّنِإَو ردو ميحَز َكْنِإ .دوهعلاب َنيِفوُملا «دوُحسلا

 ًابَرَحَو ءَكِئايلْرأل املس ءَنيِلضُم الو َنيَئاَضََر ع «َنيِدَتْهُم َنيِداَه انْلَعُجا

 اذه ده ّمُهّللا .كقلاخ ْنَم َكِيَوادَعِب يِداَعُنو ءَكّيَحأ ّْنَم كبي ٌبِحن , كئاَدَعأل

 رون يل لعجا مهلا ,ٌنالُكتلا كيلعو ٌدهَجلا اذهو قباجالا ٌكّيلع لعو ٌءاَغّدلا

 ْنَع ًاروتو , يفلح ْنِم رونو ؛ يَذَي نيب ْنِم اروُنو . يرق يف ًاروثو يلق يف

 يف ًاروثو , يبت ْنِم ًاروشو « يقف ْنِم رونو « يئامش ْنَع ًاروثو ( يتيح
 يف ًاروثو ءيرّشُب يف ًاروثو ءيرْعَش يف ًاروتو ءيرَصَب يف ًارونو ع يِعمس
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 ينليغأو ارو يبل ْمِظْعَأ ْمُهّللا , يماظع يف ًاروثو ( يمذ يف ارو « يمحْل
 يِنْلا نايس 2 لاقو ٌزلاب َفطَعَت يِذْلا ناحيس ارو يل ٌلعجاو ًاروت

 يذ َناَحْبَس هَل َ خيبشللا ينبني ال يِذَّلا َناَحْبَس ع4 موك َدجملا ٌسِيَل

 رلالجلا يذ ناحْبس ٠ مركلاو ب دسجَملا يذ َناَحْبس « معتلاو لضفلا

 . ماركإلاو

 لوسر ىلإ ساّيعلا ينثعَب» :لاق ابنع هللا يضر سابع نبا نع يذمرتلا جرخخأ اطل

 َلْبَق ءنيتعكرلا ىلص ايلف ءليللا نم ٌفَضو ْماَقَف ةَنومْيَم يَلاَخ تيب يف وهو لي هللا
 .« ماركإلاوو هلوق ىلإ . . . كّلَأْسَأ نإ ٌمُهّللا» لاق ءرجفلا

 .يتالخألا ٍءوُسو قاقتلاو ٍقاَقَّشلا ّنِم كب ُدوَُأ يّنإ ُمُهّللا  ه
 . هنع هللا يضر ةريرع بأ نع ءدواد ربأ ءاعدلا اذه ثيدح سرعأ 10

 - 3 محو ى دع لع ع همر ماه نك عارم

 باّذعو اينّدلا يّْرَخ ْنِم انرجاو اهلك رومالا يف انتبِقاَع نِسحا ٌمُهَللا - 5
 .ةرخآلا

 , هنع هللا يضر رسب نع ذمحأ مامإلا ءاعدلا !ذه ثيدح جرخأ . آن

 م ماع ساه سا اع ماها

 ُدْمَحلاَو َنيِلَسْوُملا ىلَع ٌمالَسو َنوُفِصَي اَمَع ِةَّرعلا بر ُكْيَر ناَحْبس - ب

 .نيِمّلاَعْلا ّبَر ِهّلل
 نأ هرس ُنَم» : : 2 يبنلا نع هنع هللا يضر مقرأ نب دْيَز نع «يتاربطلا جرخأ [ل

 ىلَع ٌمالسو َنوُفِصَي مَع َِّرِعلا بَ ُكّبَر ٌناحبُس» ةيآلا هذه ًأرقيلف ءىفوألا .لايكملاب َلاَتْكي
 . تاّرم ثالث ىقالص لك َرْبُد «نيملاعلا ّبَر ِهَّلل ٌدَمَحْلاو ٌنيِلِسْرْلا

 نأ هر نمل : ظفلب هنع هلا يضر ىلع نع (هبيغرتا يف هيوجسنز نب ديم هجرخأو

 ىلإ . . .ةّرهلا بو كبَر ناحُبس : ارم ثالث ةيآلا هذه أرقيلَف .ىفؤألا لايكملاب لاَثكي
 .ةيآلا رخآ

 هَرَس نم : : هي هللا لوسر لات ,؟لاقو :ظفلب يِبعّشلا نع متاح يبأ نبأ هججرخأو -

 : موي نأ ُذ كيري نيج ميل رخآ قيل ةمايقلا م مو : رجلا نم قرألا لايكملاب لاَبكُي نأ

 .«نيلِاَعلا بر ِهَّلل ُدْمَحلاو َنيِلْسْرْا ىلع ٌمالَسو .نوُفِصَي اََّع ِةَّرعلا ُبَر كبَر َناَحْبس»

 ا ١





 زر
 ديس «ليفطلا وبأو . يراخبلا يراصنألا ديبع نب سيق نب بعك نب يبا وه -

 .اهلك دهاشملاو رذب ةوزغ دهشو ةيناثلا ةيقعم ا باحصأ نم ناك . ءارقلا

 يف ربتعاو ,ةتسلا ثيدحلا بتك يف قو يبنلا نع ةيورملا ةهكيداحأ تعضو

 . ءاضقلا باحصأ نم هرصع

 ةفالخ يف يفوت ليقو ءةيرجه 7١ ةنس نافع نب نامثع ةفالخ يف تام
 . رم

 ةمامأ يبأ - "

 .(ةصامأ وبأ) هتينكب رسهتشا « يلهابلا ثراحلا نب تالجع نبأ ٌيدصوه -

 مهوعديل هلِهاب هموق ىلإ يبتلا هلسرأ .ةريثك ثيداحأ و يبنلا نع ىور يباحص
 . نيفص ةوزغب يلع عم ناك . مالسإلا ىلإ

 و م . ع . د

 . «مهملُغو مهمل مهللا لاقع «ةداهشلاب

 نم رخآ وهو ,ةيرجه 85 ةلس يفوت ,ةتسلا بتكلا ةأور نم ةمامأ يبأ ربتعي -

 . صمح ةنيدمب ماشلا يف ةباحصلا نم تام

 «يجرزخلا يراصنألا ةزمح وبأ مضمض نب رضنلا نب كلام نب سنأ وه -
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 ؟؟85 ىور دّقف 2 يبنلا نع ةاورلا نم نيرثكملا دحأو , 286 هللا لوسر مداخ
 ع

 , اثيدح

 رثكأ مهللا» :لاقف 245 يبنلا هل ىعدو نينس رشع هو لوسرلا كلام مدمخ

 + نينرع ةنسلا يف ةهكافلا لمحي تاتسي سأل هلأكو . عةنحلا هلخدأو هدلوو هلام

 . كسملا حير هنم ءيجيو ناحير هيف ناكو

 مأ نبا نم ِةقي هللا لوسرب ةالص هبشأ ًادحأ تيأر ام :ةريره وبأ هنع لاق
 .(كلام نب سنأ يأ) ميل

 2( ةزمحس ابآ اي لاقف ةنامرهق ءاحيف سنأ عم تنك :تياث نع رفعج- لاقو

 باحسلا تيأرف ءاعد مث نيتعكر لصف ةيربلا ىلإ جرحو ًاضوتف سنأ ماقف ءانضرأ

 .ءيش لك تألم ىتح ثرطم مث : لاق ءمئتلب

 ليقو ةيرجه 4٠ ةئس اهب تامو قي لوسرلا توم دعب ةرصبلا سنأ نطق
 , ةنس ةكملا زواج رمع نع ةيرجه 5

 هللا دبع نب رباج - 4
 ةيقعلا هيبأ عم دهش . يملسلا يراصنألا مارح نب ورمع نب هّللا دبع هوبأ -

 ام ةيوبنلا تاورغلا رثكأ رباج دهش .هنيد ةرصن ىلع 285 لوسرلا اوعيأب نيذلا ةيناثلا

 .دحأو ردب ىتوزغ ادع

 ةقلح- هل تناك ةئيدملا يف ءماشلاو رصم مدق نيح ملعلا هنع سانلا ذأ

 .هاوقتو هملعب نوعفتنيو هلوح سانلا عمتجي

 .ةرجهلل 4 ماع ةئيدملاب هتافو تناك

 نب كاسح يهنأ نبأ يراصنألا يجرزخلا تباش نب سوأ نب دادش وسع

 .نمحرلا دبع وبأ لاقيو ىلعي وبأ هتيتك .تباث

 مللاو ملعلا اوتوأ نيذلا نم سوأ نب دادش :لاق تماصلا نب ةدايع نبع

 م١



 دوجي وهو ِةِيي هَّللا لوسر دنع ناك دادش نأ يور .امهدحأ ىتوأ نم سانلا نمو
 ماشلا نأ كيلع سيل :لاقف ءايندلا يب تقاض :لاق دادش اي كل ام لاقف هسفنب
 هللا ءاشنإ مهيف ةمئأ كدعب نم كدلوو تنأ نوكتو حتفيس سدقملا تيبو حتفيس
 . ىلاعت

 «سدقملا تيبب نفدو نيطسلفب ةيرجه 60 ةنس تامو صمح دادش نكس

 .ةتسلا بتكلا ةأاور نم ربتعيو

 تماصلا نب ةدابع - 5

 ءًاردب َدِهَّش ,يجرزخلا يراصنألا مرص نب سيق نب تماصلا نب ةدابع وه

 . هو لوسرلا اوعياب ثيح ةبقعلاب مهموق لبق نم نيدفوملا دحأ ناكو

 ردب دعب اهلك تاوزغلا دهشو .يونغلا دقرم يبأ نيبو هنيب لوسرلا ىخآ

 . نيطسلف ءاضق يلو نم لوأو .رصم معتف دهش كلذكو

 ىفؤأ يبأ نب هّللا دبع ١

 .ميهاربإ وبأ ليقو «ةيواعم وبأ « يملسألا ثراحلا نب ةمقلع نب هَّللا دبع وه
 ءةيرجه ملال وأ 85 ةنس ةفوكلا نكسو ةيبيدحلا هللا دبع دهش .ةبحص هيبألو هل

 . ةباحصلا نم اهيق تام نم رخآ ناكو

 .ةرجشلا باحصأ نم ناكو «نينح دهش هنأ هنع ليق

 يفو دارجلا لكأت تاوزغ تس  يبنلا عم توزغ : ىفوأ ني هَّللا دبع لاق

 . تاوزغ عبس ةياور
 .ةتسلا بتكلا ةاور نم ىفوأ نبا ربتعيو

 رمع نب هّللا دبع - 8

 نبأ وهو .يودعلا يشرقلا لْيَقُل نب باطخلا نب رمع نب ِهّللا دبع وه

 رمع نبا دلو .نينمؤملا مأ ةصفح ةديسلا قيقشو «باطخلا نب رمع ىناثلا ةفيلخلا

 .نينس رشع نيآ وهو ةنيدملا ىلإ رجاه «ةيوبنلا ةثعبلا نم ثالث ةنس

 أه١



 ةاور نم ربتعيو هيلع هللا لوسمر نع تثتيدحلا ةياور يف نيرثكملا نم وه

 تامثعو رمعو ركب ىبأ نع ىور «اثيدح اخ قوز هنأب هن ليق .ءةتسلا بتكلا

 نبأو يرصبلا نسحلا مهنم نوريثك هنع ىورو .دوعسم نب هللا ديعو ةشئاع ةديسلاو

 . ةمركعو عفانو دهاجمو نيريس نباو يرهزلا باهش

 سيل نامز يف رمع نبا ناكو .ءارظن هيف هل نامز يف رمع ناك :أضيأ هنعو لضفلا

2 

 دوعسم نب هللا دبع . 5

 ىلإ نيلوألا سداس ناك « يلْذُهْلا بيبح نب لفاغ نب دوعسم نب هَّللا دبع وه
 لوسر عم دهش «نيترم ةشبحلا ىلإ رجاه .نمحرلا دبع وبأ هتينكو « مالسإلا قانتعا

 لوسرلا هل دهشف ءلهج يبأ ىلع زهجأ ردب ةوزغ يفو ء«تاوزغلا عيمج ِهِقَي هللا

 . ةنجلاب

 وهو .ذاعم ني دعس نيبو ةهئيب ةرجهل | دعبو ءريبزلا نيبو هنيب يبنلا ىخأ

 امك اضغ نآرقلا أرقي نأ هرس نمد لي يبنلا لاقو .ةكمب نآرقلاب رهج نم لوأ

 . (دوعسم نبأ ينعي) (ذبع مأ نأ ةءارق ىلع هأرقيلف لزنأ

 نيح هيلعت هل لمحيو و يبنلا مزالي ناك هنأب دوعسم نبا نع رهتشاو

 .ًاثيدح 48 846 لوسرلا نع هاور ام عومجم غلب ثيح ةجاحلا

 .لاملا تثيبو ءاضقلا هاللوو

 . عيقبلاب نفُدو ةيرجه 7 ةنس يفوتو «ةنيدملا يف دوعسم نبأ ضرم

 سابع نب هّللا دبع ٠
 نبا «يمشاهلا يشرقلا مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع وه -

 !م١



 مهللا» : هلوقي 2١ يبنلا هل اعد نم وهو « تاوئس ثالث ةرجهلا لبق دلو

 هللا دبع رهتشاف ءهلوسرل هَّللا باجتسا دقو .«ليوأتلا همّلعو «نيدلا يف ههقف
 عامتسإلل لاجرلا هدصقي .ةنس نيثالث نم رثكأ سانلا يتفي يقبو .ىوقتلاو ملعلاب

 .راصمألا لك نم هيلإ

 نبا تلأس» : يشبح نيورمع لاق .نآرفلا نامجرتب (345) لوسرلا هبقل

 هللا لزنأ امب يقب نم ملعأ هنإف هلآساف سابع نبا ىلإ قلطنإ :لاقف ءةيآ نع رمع

 اذإ «ةباحصلا نم نيعبس وأ نيسمخخ تكردأ» : سواط نعو .«دمحم ىلع ىلاعت

 .ةأوملسأل مليدملاو مورلا لهأ هعمس وْل» : هريسفت يف سانلا لاقو .«تقدص

 تلن مب : سابع نبا لكسو .ابعك نب يباو رمعو يلع نع سابع نبأ قور <

 .«لوقع بلقو ءلوؤس نأسلب» - لاقف . ملعلا

 ايقيرفا حتفو عادولا ةّبحو ةكم حتفو فئاطلاو ًائينح سابع نبأ دهش

 . نيْفصو لمجلاو

 56 54 ماع فئاطلا يف ءهرصب دقق نأ دعي « يفوت ِ-

 ىزبأ نب نمحرلا دبع ١
 3 ا مو

 هتع فرع « ثراحلا دبع نب عفان ىلوم يعازجلا ىزبا نب نمحرلا دبع وه

 . ةفوكلا نكس ءضفئارفلاب ملاع ءهّللا باتكل ءيراق هنأب

 نم هتيمست يف فلتحأو «ةباحصلا ضعب نعو يبنلا نع ىزبأ نب ىور
 , نيعبأتلا تاقثلا نم هنأب ليقو ,ةباحصلا

 ىليل يبا نب نمحرلا دبع - ١
 . يعبأت يفوكلا ىسيع ولأ يسوألا يراصنألا ىليأ يبأ نب نمحرلا <

 . ةرجهلل 8137" ةنس يفوتو رمع دهع يف دلو .روهشم

 . تاقثلا ةاورلا نم ىليل يبأ نيعم نبا ربتعا
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 نيصح. ني نآرمص “١5

 . كيج يبأب ىنكي . يعازخلا فلخ نب ديبع نب نيضح نب نأرمع وه

 ةياع ارغو 6 ربيخل ماع هم"السأ نأكو «ثيداحأ عياع 24 يبنلا نع ىور يباحص

 .ةكم حتف موي ةعازخ ةيار بحاص ناكو . هي يبنلا عم تاوزغ

 .اهيف تامو اهلهأ هقفيل ةرصبلا ىلا رمع هثعب

 ناك هنا :ةرصبلا لهأ هنع لوقي ؛مهئاقفو ةباحصلا ءالضف نم نأرمع ناك

 :نيريس نباو يرصبلا نسحلا هنع لاقو . ىوتكا ىتح هملكت تناكو ةظفحلا ىري

 . نيصخح نب نارمع نم ريع بكار ةرصبلا مدق ام

 . ةيرجس ه5“ ليقو ةيرجه ه * ةنس تأم ..

 ىنكي ءرصم ريمأ يمهسلا يشرقلا مشاه نب لئاو نب صاعلا نب ورمع وه

 ام «ورمعل ليق .رييخلو ةيبيدحلا نيب حفلا لبق ملسأ دمحم يبابو هللا دبع يبأب

 اوناكو مدقت ائيلع مهل موق عم انك انإ :لاق كلقع يف تنأ تنأو مالسإلا نع كاطبأ

 املف مهب انذلف هيلع اوركنأف و يبنلا ثعب املف «لايخلا مهبولحخ يزاوي نمم

 . مالسإلا يبلق يف عقوف نّيِب قح اذإف انربدتو انرظن انيلا رمألا راصو اوبهذ
 ةازغ هالوو هتعاجشو ةتفرعمل هينذيو هبرقي لك يبنلا تاك ورمع ملسأ أملو

 نام ىلع هلمعتسأ مث . حارجلا ةديبع يبأو رمعو ركب يبأب هدمأو «. لسالسلا تاإذ

 . مشاه ريمأ وهو تامق

 يذلا وهو .رمع نمز يف ماشلا يف داهجلا يف دانجألا ءارمأ نم ورمع ناكو -

 ةامد دحأ وهو .نيطسلف رمع هالوو ةيكاطناو جبتمو بلح لهأ حلاصو نيرسنق حف

 . ةتسلا بتكلا باحصأا ةعامجلا ةأور نم ربتعيو ةنس 845 ورمع شاع
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 يردبلا دوعسم يبا

 . يباحصلا يردبلا دوعسم

 يراخبلا مزجو ءأردب هدوهش يف اوفلتخاو .ةبقعلا دهش هنأ ىلع اوقفتا -

 .اهدهش هنأب ملسمو

 بئاط ىبأ نب ىلع باحصأ نم ناكو .ةقوكلا لزنو أه لعب امو ًادحأ دهش

 نم ربتعيو :ةيرجه غ*+ ةئس يفوتو «ةفوكلا ىلع ةرم فلخستساو .هنع هللا يضر
 . ةتسلا بتكلا هاور

 لبج نب ذاعم - 5

 ملسا (هّللا دبعوبأ) هتينك « يجرزخلا «سوأ نب قرمع نب لبج نب ذأعم وه

 ىنآو . قو يبنلا -_ اهعيمج تاوزغلا دهش هرمع نم ةرشع ةشماثلا يف وصو

 . دوعسم نب هللا دبع نيبو هنيب يو لوسرلا

 . ميركلا

 نب سنأ هنع ىورو ءرمع نب هللا دبعو «سابع نب هللا دبع نع ىور -
 , كلام

 لوقي هيفو . و يبنلا دهع يف نأرقلا اوعمج نيذلا ةباحصلا نم ذاعم ناك

 .«رمع كله داعم الولو داعم لثم ندلي نأ ءاسنلا تزجعو باطخلا نب رمع

 .ندرألاب ثدح يذلا ساوُمَع نوعاطل ةجيتن ةيرجه 18 ةنس ذاعم يفوت -

 ةريره وبأ - ١

 ىلإ ةبسن يسود وهو «.فيرط نب ىرشلا يذ دبع نب رماع نب ةريره وبا وه
 ةريص لمح هدصهاش عوي ةري رش يبأب 245 لوسرلا ههانك .ناندع نسب سود ينب

 .ةمك يف ةريغص

 عمو ١



 نب هللا دبعب يمُس ملسأ املف ءرماع نب سمش ديع ةيلهاجلا يف همسا ناك

 .رماع ني نمحرلا ديع ليقو رماع

 لوسر باحصا ظفحأا ربتعيو «ةرجهلل ةعباسلا ةنسلا يف ةريره وبأ ملسا

 . ةتسلا بتككلا هاور نم وهو .هتيدحل هن هللا

 هو هللا لوسر باحصا نم نكي مل «ثيدحلل هظفح يف ةريره وبأ لاق -

 ةياور يف لاقو .بتكأ الو بتكي ناك هنإف ءرمع نب هّللا دبع الإ ينم ًائيدح رثكأ
 دعوملا هّللاو و هللا لوسر نع ثيدحلا رثكي ةريره ابأ نا نومعزت مكنأ ,ءىرخأ
 نورجاهملا ناكو « ينطب ءلم ىلع هلي هللا لوسر بحصأ ًانيكسم ءىرما تنك ينا
 ترضحف «مهلاوما ىلع مايعلا مهلغشي راصنآلا تناكو قاوسألاب ققصلا مهلغشي

 نلف هيلا هضبقي مث يتلاقم يضفأ ىتح هءادر طسبي نم» :لاقف ًاسلجم لي يبنلا نم
 يذلاوف يلإ اهتضبق مث هثيدح ىضق ىتح يلع ةدرب تطسبف «ينم هعمس ًائيش سني

 . دعب هنم ائيش تيسن أم هديب يسفن

 نب ةماسأو نامثعو رمعو ركب يبأ نعو 86 يبنلا نع ةريره وبأ ىور دقو -

 ةئثم نامث مهددع زواجف هلع اوور نيذلا امأو «ةباحصلا نم مهريغو ةشئاعو ديز

 . يعباتو يباحص نيب لجر

 يف ةيرجه 08 ةلس ليقو ةيرجه 0ا/ ةنس يفوتو ةنس //4 ةريره وبأ شاع -
 . قيقعلا

 : نيئدحملا مجارت رداصم

 .رجح نبا «ةباحصلا زييمت يف ةباصالا ١
 "  يوونلا ءءامسألا بيذهت .

 . يدادغبلا يبيطخملا ءدادغي خيرأت .

 .رجح نبأ «بيذهتلا بيذهت -
 . يزوجلا نبا ءقوفصلا ةوفص  ه

 . ميعن وبأ :ءايلوألا ةيلح - ”
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 لبنح نب دمحأ ١-

 .ه 158 ةنس دادغب يف دلو . هللا دبع وبأ هتينكو « يدادغبلا

 «ةياورلا بلط يف نإادلبلا يف لقنت مث ,دادغب يف همولع دمحأ مامإلا ىقلت -

 . هيف ًاماما راص ىتح ثيدحلا ظفح يف رثكتساو . ةباحصلا راثآ ةفرعمب درفناو

 تاك ةعرز وبأ لوقي هيقو ,هطبضو ثيدحلا ظفحب دمحأ مامالا فرغ -

 ًايهقف ناك :نابح نبا لوقي ًاضيأ هيفو «هظفح نم اهيلمي «ثيدح فلأ فلأ ظفحي
 َبِرض ىتح ةمئادلا ةدابعلا ىلع ًاظفاحم .يفخلا عرولل ًامزالم .ًادقتم ًاظفاح
 .«هيلآ أجلي أجلمو هب ىدتقُ ًامامإ هلعجو ءةعدبلا نم هّللا همصعف ؛طايسلاب

 بهذو « يعفاشلا مامالا نع هقفلاو ثيدحلا لبنح نب دمحأ مامالا ذخأ

 «دووادوباو ملسمو يراخبلا هنع ىورو «قازرلا دبع نم ثيدحلا عمسو نميلا ىلإ

 , مهريغو يدهم نباو « يفوكلا مدآ نب ىيححيو

 ىلع لقمتشيو «أدئسم رشع ةيتامث هيفو عدتسملا» كديمحأ مامالا بتك مهأو

 . دثسم ثيذح بفلا نيعبرأ

 رشتنلا دقو . عسارلا ينسلا هبهذملا سسؤم وه لبتح نب دمحا ماعالاو -

 ثرقلا يف ةييباهولا ةكرحلا ثاأشن نيحو ,راثتلاو نيبملصلا مايا ماشلا ىف ةيه لم

 مويلا وهو , هرشنو يلبنحلا بهذسملا كيدجت يف ريبك رثأ اهل ناك رشع نماثلا

 . ةيبرعلا تارامالاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملل دمتعملا بهذملا

 هاب ١



 يراخبلا- *

 هتيئكو ءاهيلا بسنو يراخعب يف دلو ءميهاربإ نب ليعامسا نب دمحم وه

 . هرمع نم ةرشاعلا نودوهو ثيدحلا ظفح يف دب .هّللا دبعوبا

 دقف ثيدحلا اميس الو .هقفلاو ةخللاو خيراتلا يف ًاملاع يراخبلا ربتعيو

 يراخبللو ءحيحص ريغ ثيدح فلا يتئمو .ثيدح افلا ةثم ظفح هنأ ليق

 .«نادحولا باتكو هرغصألاو طسوآلاو ريبكلا ةثالثلا خيراوتلا : اهنم ةريثك تافدصم

 . ءافعضلا باتكو درفملا بدألا باتكو

 نآرقلا دعب بتكلا حصأ ريتعي يذلا « حيحصلا عماجلا) هبتك مهأو -

 ةرشع تس هعمج يف لغتشي لظو ءأفلأ نيعبس نم رثكأ نم هعمس دقو .ديجمملا

 . ةنس

 نب يكمو «ليبنلا مصاع يبأ دلخم نب كاحضلا نع يراخبلا يور -

 : مهنم نوريثك هنع ىورو .مهريغو جاجحلا نب سودقلا دبعو ءيلظنحلا ميهاربا

 . يب الودلا دمحأ نب دمحمو .يئاسنلاو ملسمو ء يذمرتلا

 تاياورب يراخبلا سرمت نع خيراتلا بتك اهتلقانت يتلا رابخالا نمو
 مهيلع مدق نيح _دادسغب ءاملع يأ !اوصعمتجاو اهديناسأو ثيداسحالا

 اذه نتم اولعجو ءاهديناسأو اهنوتم اوبلقف ثيدح ةئم ىلا اودمعو  يراخببلا
 لجر لك ىلإ ءسفنأ ةرشع ىلإ اهوعفدو ؛هربخآ نكمل اذه دانساأو ءرمخآ داتسال

 دعولا اوذخأو .يراخبلا ىلع كلذ نوقلي سلجملا اورضح !ذإ مهورمأو «ةرشع

 مهريغو ناسرخ لهأ نم ءابرغلا نم ثيدحلا باحصا سلجملا رضحف . سلجمنل
 هلأسف ءةرشعلا نم لجر هيلا بدتنا .هلهأب سلجيملا نأمطا امثف « نييدادغيلا نم

 لاز امف « هفرعأ ال: لاقق ءرخآ نع هلأسف ءهفرعأ ال : يراخبلا لاقف .ءثيدح نع

 .هفرعأ ال :هل لوقي يراخبلاو .هترشع نم غرف ىتح دحاو دعب ًادحاو هيلع يقلب

 مهف :نولوقيو ضعب ىلإ مهضعب تفتلي سلجملا رفح نمم ءامهقلا ناكف
 ةلقو ريصقتلاو زجعلاب يراخبلا ىلع يضقي كلذ ريغ مهنم ناك نمو .لجرلا

 هر



 ثيداحألا كلت نم ثيدح نع هلأسف «ةرشعلا نم رخآ لجر هيلا بدتنا مث . مهفلا

 غرف ىتح دحاو دعب ًأدحاو هيلع يقلي لزي ملف ءهفرعأ ال : يراخبلا لاقف .ةبولقملا
 مامت ىلإ «عبارلاو ثلاثلا هيلا بدتنا مث . هفرغأ ال :لوقي يراخبلاو ءهترشع نم

 ال : ىلع مهديزي ال يراخبلاو ؛ةبولقملا ثيداحألا نم مهلك اوغرف ىتح ةرشعلا

 كتئيدح اًمأ :لاقف . ميعم لوألا ىلإ تفتلا ءاوغرف مهغأ يراخبلا ملع الف .هفرعأ

 ىتأ ىتح «ءالولا ىلع «عيارلاو ثلاثلاو ءاذك وهف يناثلا كئيدحوو ءاذك وهف لوألا

 نيرخآلاب لعفو .هنتم ىلإ دانسا لكو .هدانسإ ىلإ نتم لك درف ءةرشعلا مامت ىلع

 هل ٌرقأف ءاهنوتم ىلا اهديناساو ءاهديناسإ ىلإ اهلك ثيداحالا نوتم درو ءكلذ لثم

 . «لضفلاب هل اونعذاو «ظفحلاب سانلا

 .ه 785 ةنس «كنتّرحخ» ىمست دنقرمس ىرق نم ةيرق يف يراخسبلا يفوت -

 دواد وبا ماما - *

 يدزألا ىيحي دادس نب رسيشب نب قاحسا نب ثعشألا نب ناميلس وه ٍإ

 . يناتسجسلا

 هيودعسو ريرضلا رمع يبأ نم عمس .دادغب يف ةيرجه 5١5 ةنس دلو

 نم عمسيل اهريغو ناسارحتو ماشلا ىلا لحر مث .قارعلا يف يلع نب مصاعو

 ليعامسأ نب ىسوسم ةملسم نب هللا دبع «لبنح نب دمحأ : مهمهأو ءاهحتويش

 .ديعس نب ةبيتقو املسمو يراخبلا اكراشمو .ءارفلا ىسوم نب ميهارباو . يكذوبتلا

 مث «يبالودلا رشب وباو ؛هناوع وباو ءيئاسنلاو «يذمرتلا : مهنم ءرثكف هذيمالت اما

 .ده 71/0 يلاوح يفوت ثيح ةرصبلا ىلا اهنم جرخي نأ لبق ؛دادغب ىلا داع

 الثم ناك امك «نيدهتجملاو ءاهقفلل ًاعجرمو ءةئسلا ةمئا نم دواد وبأ دعب -

 .فيلأتلاو سيردتلاو ةياورلاو ثيدحلا ىف

 خسانلا . ردقلا - ننسلا :اهلم ءاهرثكأ ماض «بتكلا نم ةورث دوأد وبأ كرت

 بتك نم ةيناثلا ةقبطلا نم دعت: نئسلاو . .ءاعدلا ءدهزلا ءلئاسملا ءخوسنملاو
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 قيثوتلا نسُحب ةفوصوم اهنأ الإ .نيحيحصلاو أطوملا ةبترم غلبت مل ناو «ثيدحلا
 .ثيدحلا يف رّحبتلاو ظفحلاو ةلادعلاو

 اهرثكأو ماكحألا يف اهلك ةئامنامثو فالآ ةعبرا غلب ثيداحألا نم اهيف امو

 دهتحملا يفكت نئسلا نار :اهيف لبق . ثيدح فلا ةئامسمخ نم اهراتخا .ريهاشم

 . « ىلاعت هللا باتك دعب

 ةساد نبا !مه عيرأ نع اهتياور ترهتشاف «نئسلاب» ءاملعلا ينتعا دقو -

 وبأو «يرصبلا يؤلؤللاو رمع نياو (ه 594٠ :1ت) يبارعالا نباو عه ”55 :ت)

 .هقازو ءيلمرلا ىسوم نب قاححسأ سبع

 نب رمعو ١ يتسبلا : مهمهأ ءنئسلا هذه حر سب ءاملعلا نم ديدع ماقو

 .تادلجم عبس يف يقارعلا ميحرلا دبع نب دمحأو . نقاملا نب يلع

 هجام نبا 5

 . يتيوزقلا ةعبرلا هجام نب ديزي نب دمحم هللا دبعوبا وه -
 ام لك مهتلي ملعلا سلاجم ىلع لبقأ ؛ةيرجه 5١9 ماع هجام نبا دلو

 سرادم ىلا فّرعتي ءرصمو ماشلاو زاجحلاو قارعلا ىلا رفاس مث ؛ءاملعلا همّدقي

 , ثيدحلا
 :ريمت نب هللا دبع نب دمحمو «ةبيش يبأ نب ركب يأ نم هجأم نبأ عمس -

 . .ديعس نب نأمثع نب ورمعو يمراذلا ةمقلع ةالعو سلقمل ١ نبا ةرايجو

 ني كدمحتمو ع ةيوبيس نبأ : مهلم نودي دع كيمالت هل ناكو ءهحام نبأ سرد

 .مهريغو يدادغبلا حور

 ريسفت « ننسلا باتك :اهنم .تافلؤملا نم ريثكلا عمضو هجام نبا نأ امك -

 .انل ىقب اموه نئسلا باتك نا آلا .ةباحصلا خيرات ءنآرقلا

 جتحم هيلع قفتم ريبك ةقث هجام نبا» :هيف ينيوزقلا يليلخللا هّلْلا دبع لاق
 . ظفحعو ةفرعم هل هب
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 بتكلا نم دع دقو «ثيدحلا يف ةّماهلاو ةروهشملا بتكلا نم وهو : ننسلا -

 ةعسو هيف ام ءاقتنا نسحو هبيترت لامجل .شيدحلا بتك لوصأ يه يتلا ةتسلا

 ثيداحأ ركذ نم هرذك ام الول نسح باتك هجام نبأ نئسو : يبهذلا لاق .هعمج

 . «ريثكلاب تسيل ةيهإو

 يبنلاو هجام نبأ نيب راص ىتح «ةيلاع ثيداحا ىلع نئسلا تلمتشا دقو

 بتكلا باحصا اهجرخأ ٠07 اهنم ًاثيدح 575١ اهتلمج .لاجر ةثالث (5)
 .هجام نبا نم دئاوز اهيقابو مهضعب وأ ةسمخلا

 .ه اال" ماع ,لمعلاو ملعلاب ةلفاح ةايحن دعب ءهجام نبا يفوت

 سنأ ني كلام مامالا  ه

 كولم نم حبصأ يذ ىلا ةبسن , يحبصألا رماع يبأ نبا سنأ نب كلام وه -

 هيفو ءاهثاملع دي ىلع ةيعرشلا همولع ىقلتو ,ه 97 ةنس ةئيدملا يف دلو .نميلا
 هنع يئاسنلا لوقيو «نيعباتلا دعب هقلخخ ىلع هللا ةحس كلامو يعفاشلا مامالا لوقي

 الو نم ثيدحلا ىلع نمآ الو «قئوأ الو .هنم لجأ الو ,كلام نم ٌلبْنأ يدنع امد
 . ءافعسضلا نع ةياور لقأ

 ىتفي الو هملع ةعسو هئاتفا يف ليق ىتح ثيدحلاو هقفلا نيب ام مامالا طبر

 .«ةنئيدملا يف كلامو

 ناكو ملحو راقو سلجم كلام سلجم نآاكو كلام مامالا نع يدقاولا لاق

 لكس اذا ءتوص عفر الو طغللاو ءارملا نم ءيش هسلجم يف سيل ًاليبن ابيهم الجر
 لاقي هبتك خسن دق بتاك هل ناكو ءاذه تيأر نيأ هل لقي مث هلئاس هياجأن ءيش نع

 الو هباتك يف رظني الو هنم وندي رضح نمم دحأ سيلف ةعامجلل أرقي بيبح هل

 .«ًالالجو ةبيه همهفتسي
 نيعبرأ هتباتك يف قرغتسا يذلاو «أطوملا» هباتك كلام مامالا فلأ دقلو -

 هتمصضو ةنيدملا ءاهقف نم ايهقف نيعبس ىلع ةرتفلا هذه لالخ هضرع ثيح ءةنس

 أ



 هقفلا ىف بانك وهوو :باتكلا اذه فصو ىف مزح نبأ لوقيو ءاشيدح فلأ ةئام

 . (هريظن ملعأ هلو «ثيدحلاو

 لهأ بهذمب يمسو ثلاثلا ينسلا بهذملا سسؤم كلام مامالا ربتعيو -

 سنوتو ايبيل :ايقيرغا يلأامش يف ه ١1/4 ةنس هتافو دعب هبهذم رشتنا ثيح- ثيدحلا

 .ايريجينو تيوكلاو نادوسلاو رصم ديعص يفو «ايناتيرومو شكارمو

 ملسم مامزلا - 5

 ةليبق يهو ريشُق ينب ىلا ةبسن يِرْيَشَقلا ملسم نب جاجحلا نب ملسم وه

 .(نيسحلا وبا) هتينك .ةفورعم ةيبرع

 لحرو ؛همولعو ثيدحلا ظفحل ًابلط نادلبلا يف ًأريثك لقنتو وباسين يف دلو -

 نم يرلاب عمسو ءهّْيَوْهاَر نب قاحسإو ىيحي نب ىيحي نم عمسف ناسارتش ىلإ
 نب هللا دبعو لبنح نب دمحأ نم عمس قارعلابو ,تاسغ يبأو نارهم نب دمحم

 . ىيحي نب يبأو روصنم نب ديعس نع عمس زاجحلابو «ةملسم

 يف هعلضتو ثيدحلا ظفح يف ملسم ةماما ىلع ءاملعلا عمجأ كلذل ًاعبتو -
 .دلخم نباو .يزارلا متاح وبأو .يذمرتلا :مهنم نوريثك هنع ىورف ةياورلا

 .نايفس نب دمحم نب ميهارباو نيسحلا نب يلعو :ءارفلاو
 ىلع ثيدحلا لهأ عمجا دقلو .«حيحصلا» هباتك :ملسم بتك مهأ نمو -

 نآرقلا دعب ستكلا حصأ نم امه «يراخبلا حيحص» مم حيحصلا ملسم باتك نإ

 بتك حصا وه يراخبلا حيحص نا ىلع ثيدحلا لهأ نم ضعبلا درفناو «ميركلا

 .«ثيدحلا ماهوأ باتكو .للعلا باتك :اهنم ةريثك بتك ملسم ماماللو .ثيدحلا

 . باوبألا ىلع ريبكلا عماجلا باتكو نيمرضخملا باتكو ؛نيعباتلا تاقبط باتكو

 .روباسينب ه 571 ةنس مضهلا رسع ضرمب ملسم يفوت

 يئاسنلا مام ولا

 راتيد نب تاسس نب رحب نب يلع نب بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبا وه -
 . ىئاسنلا
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 نأ لبق اهيف سردو ١05١5 ماع ناسارخ دالب نم «ءاسن» يف دمحا دلو

 ةيمالسالا فراعملا ىقلتيو ثيدحلا عمسي زاجحلاو رصمو ماشلاو قارعلا ىلإ لحري
 نم ظفحأا هنأ» : هيف ليقف .ناقتالاو ظفحلا نم ةيلاع ةجرد ىلا لصو ىتح . ةماعلاو

 .«حيحصلا بحاص جاجيحللا نب ملسم

 ءرصت نب ديوسو «بيردك يباو ءديعس نب ةبيتق نم يئاسلا عسمس
 . يذمرتلاو يناتسجسلا دواد يبأو « تاليغ نب دومحمو

 ءنانس نباو ءيواحطلاو ءيناربطلا :مهنم «نوريثك هنع ثيدحلا لخخأو

 . مهريغو . . . ينانكلا ةزمحو

 خياشم انعمسو :هيف ليق .ًايقت ؛ًادباع ,ملعلل ًابحم ًادهتجم يئاسنلا ناك

 .راهنلاو ليللاب ةدابعلا يف هداهتجا نوفصيو .ةمامالاو مدقتلاب هل نوفرتعي رصم

 .داهجلاو جحلا ىلع هتبظاومو

 الق لاجرلاو ظافلألا ىف ىّرحتي ءأظفاح ءةقث .ثيدحلا ىف ًامامإ ناكو
 1 1 , دبا لهاستي

 مها .هئايتنا راطا يف ددحتي مل ًادهتجم ناك هنا لإ ءبهذملا يعفاش ناك
 :ننسلا . ةباحصلا لئاضف - صئاصخلا  ىرغصلا نئسلا  ىربكلا نئسلا :هراثا

 ىرغصلا يه ةسمخلا وأ ةتسلا بتكلا دحأ يه يئاسنلا ننس :يطويسلا لاق

 ءيذمرتلاو دواد يبأ ننس ىلع ةمدقم يهو ؛هقفلا باوبا ىلع اهبتر .ىربكلا نود

 نكسلا نباو هدنم نباو ينطقرادلا لاق .لاجرلا يف هيرحت ةّدشب زاتما يئاسنلا نأل

 . يئاسنلا كلذ يف اوقفاوو حيحص نئسلا يف ام لك : يروباسينلاو

 : ةعبسلا ةأورلا مجارت رداصم

 ١ يرضخلا . يمالسالا عيرشتلا خيرات .

 » - يدادغبلا بيطخلا «تادغب خي رأت .

 , مشاه ديجملا دبع ينيسحلا روتكدلا . يوبنلا ثيدحلا ةمئأ .. *

 لا



 , رجح نبأ «بيذهتلا بيذهت - +

 .يرذنملا ظفاحلا ءملسم حيحص رصتخسم

 . يذموتلا نكس - 5

 .دواد وبأ نكس دا

 . هجأم نبأ يئس ا م

 . يئاسنلا ننس 4
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 عم م عام سارح هسه هلام عه ساو هداه واو ساه ساو نام ماه عا يس ساس معاه هاه ساه ساشا ناو رس جا جلاس

 فلؤملاب فيرعت
 فلؤملا بتك مهأ

 «فلؤملا ةمدقم

 ىلوألا ةضورلا
 ةيناثلا ةضورلا
 ةثلاثلا ةضورلا

 ةعبارلا ةضورلا
 ةسماخلا ةيضورلا

 ةسداسلا ةضورلا

 عاسإامع عاش هاو واع ياو ساس هاو. هلله سها واه

 .- 4 اج مام ع سامو عاوس هادو ياش مامن ساعلا#

 ماعأر عار اس ماو اهو عجاف عاش همس لا هلو

 وع عت هاما و ده سام واي ع ده اواو يوب هاه مف

 ءاماذ

 ماع هاه ع دسم و اساسه سارق دادس جاه ساهم هلع

 ع اه هاو ع اه جاو ساه ساه ع اس ا صس اهلع م هسا ساس

 ماسه عال رام ماو هم عا و اه عاش ساشا وا# هاما

 ماه مه دهم دع مع ع ماس عا ساساسعا م ساو اولا سلول اس

 ماع عاش عا هادو ياماما ماعلا مها # ساشا # عامها ها

 ع4 هام سام دعا عا سلس مش

 م دع هاف دعاس هاو مام

 ساعاللا م ادع اسامه واسعا هاس عاشو

 طدار اها هار عاش ساروإس ىف عاج »ع

 م ادءام ساشا عاق ا عاهاسش 4 8#

 ماع دم ادس اطال

 ماع عاج ع دهام ساس عه ساق نه

 سه اه در اع ام م د5 عاشها عاش هلع

 مام 4 دل هاه عاشاس هادهاسش ماع

 هام مع ال ماع عام ها هاع سافإااس

 داق عام ساس عاش ع ا سادجعا سا هااع

 ما فاق دو م64 هاف ا سام همسه هلاس

 ع امام عدس سه ع هاه عام اقلاو#

 ةاعغ ا ماعلا

١ 

1 

 ط5

5 

7 

 و

8 

 اند

21 

 مم

2١ 
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 ةلممنم ةرشاعلا ةضورلا

 ... ةرشع ةيداحلا ةضورلا

 .... ةرشع ةيناثلا ةضورلا

 .... ةرشع ةثلاثلا ةضورلا

 ... ةرشع ةعبارلا ةضورلا

 0 ا جام ةرشع ةسماخعلا ةضورلا

 مرفق ا ملة ءم نارية عمة قر رن م مة عمبف ةرشع ةسداسلا ةضورلا

 ةم م نة نم ل نال نر هق ءفق يي م دة راهي في م عمت ةرشع ةعباسلا ةضورلا

 عل ةرشع ةنماثلا ةضورلا

 مل ا ل ا ا ا ا ع ع + + - 7 ةىيشع ةعساتلا ةضورلا

 ةلملال تورشعلا ةضورلا

 نورشعلاو ةيداحلا ةضورلا

 . نورشعلاو ةيناثلا ةضورلا

 . نورشعلاو ةثلاثلا ةضورلا

 نورشعلاو ةعبارلا ةضورلا
 نورشعلاو ةسماخلا ةضورلا

 نورشعلاو ةسداسلا ةيضورلا

 نورشعلاو ةعباسلا ةضورلا

 . نورشعلاو ةنماثلا ةضورلا

 نورشعلاو ةعساتلا ةضورلا

 ةلمللل نرثالثلا ةضورلا
 نوثالثلاو ةيداحلا ةضورلا
 . 2 نوثالثلاو ةيناثلا ةضورلا

 .  نوثالكلاو ةثلاثلا ةضورلا

 .  نوثالثلاو ةعبارلا ةضورلا

 سهم ايه فال عاجل ساهل ساشا ع ياها هد عاش« هداه هاش سام عع اعاقلاو

 ماع عام د عاعام و عام ساه ه4 ده عاش ع ساو عاش ها سش عاش هم ادع ا عااس

 و ع عاب دع جام هم اسهاع هاه ع عاق هه دعلأو هاو د ساهلو ع عام ا عاجلاو

 مام ع لاعاد ع دع ساه ع اهم سانا ع ساروا نع اساس هاه علا واه هوا عاش«

 مام مه اع عاج مه سام عاش ساه هد ساو هسا م هسه ماع ساه ساس

 مبان هج عاش جه عاهد ع جوعا ساه حاس هاعلاهل ساه ا صادسعلاسع هاس ىلا ساس

 سام ع امام هاو سعه وداعا ها علوا هقول عانوا جا سلسل كاس اهل اساس

 سد اه سه ماس عاشو ساما هاو خال ع جانا سل سل سل ص وع سا ع ع عه عسل

 اا ا ا ا ا ا ل تك

 اع ا ع جا هده هع ها ساس سامع ع ساو صا هلا ها سا سا هو هس سس ومص

 4 اه عار عاده سارا هاه ع ساس علاش نع ساس هاسا ساعاسا ماعلا

 ماقد ه عاعا ساهل ياش هيام عا واس نه هاه سا هاه سها هسا وس عع

 هاه اه ساهل هه حس هس هس ساعه هس رس اس اس هل اس يس ع اس ع اس سل ع سل ع

 3 ل ا ا 3 تا نة كت كيل لكلام سا ؛نمج ىو لل

 ااا ا ا ا ا ا نت تن



 ثوثالثلاو ةسماخملا ةضورلا

 نوثالثلاو ةسداسلا ةضورلا
 نوثالثلاو ةعياسلا ةضورلا
 نوثالثلاو ةنماثلا ةضورلا
 نوثالثلاو ةعساتلا ةضورلا
 هام امام نوعيرألا ةضورلا

 ماو واو اه دعاس مه دعوا جاسم «ه ها عاها ساه ع سام ا عاسا سا عاش عادعااطا ماس نيثدحملا ضعب مجارت

 او و و ور لام هدر رام وان م عار هر اه سهام و عام ها م عام عاقاقلام ةعبسلا ةاورلا مجارت

 مه م ام د عاماس عاجام ساو و ده ع عدسه هاه هد ساس جاه هداه و هلا هس

 عام راع عاف اهو دم واع مادي دسار مهاشأاعلا ه هامش ع هاهم هاما

 وب دج هم اع م دع هاه ماش م ادهاس خعاعإ ها حد .ع اهدار ماع عاده هاش اواو

 و ع هام عار عاش فان ساو واسع عام هاش معاهإع هس عماش ماس سلو

 ماعلا عاب معاج ع جاسم ساه اس اعلملا هاه هد هاجام هاما عاو عاشلال

 ماد هم اع عداها سه ها هلاس عاما # هاه هاه جا هده جاهل هاه مالم ع
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